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 چكيده

         عنـوان        تحـت     اي        ويـژه           امتيـاز         آنهـا    ي       بـرا       تـا           گرديـده      سبب    آن       اعضاي   و         پارلمان      نهاد    از       صيانت       ضرورت
         تبيـين    و         توجيـه     در      كـه        شـود               درنظرگرفتـه           كـشورها       اغلب    دي  عا    يا       اساسي        قوانين    در          پارلماني        مصونيت
            پارلمـاني         مصونيت    بر      ناظر        قانوني     هاي     حمايت  .    است        گرديده       ارائه        مختلفي     هاي     نظريه     آن،       وجودي       فلسفه

       عـدم        اصـل  «         اصـطالح     در      اول،        صـورت         اسـت؛          بررسـي         قابـل           متمـايز          اوصـاف    و      آثار    با     كلي      صورت    دو    در
           قـانوني،             پيگردهـاي          برابـر     در         پارلمان       تجويز    به    جز    را           نمايندگان    م،  دو      صورت  .    شود    مي        ناميده   »       مسئوليت
            نماينـدگي          وظـايف         حـدود     از        خـارج    و         مـرتبط      غير       اعمال     جهت    به       قضايي         اقدامات      ساير   و     حبس        توقيف،
    از      يـك       هـر         موضـع   .      شـود     مي         انتسابي       جرائم     سبب    به    ها  آن      فوري       تعقيب       امكان    از      مانع   و     كند  مي       حمايت

        برخـي     در  .      اسـت           متفـاوت        حـدي       تـا           پارلماني        مصونيت       مختلف   ي    ها    صورت    با    اط    ارتب    در      جهان         كشورهاي
          شـناخته          رسـميت       بـه         صـورت     دو    هر       ديگر،      برخي    در   و     شده         پذيرفته      صورت    دو     اين    از     يكي     فقط        كشورها

        خـصوص     در             افغانـستان    و     ران   يـ  ا   ي      هـا       كـشور        كـرد  ي  رو   ، ي ق ي   تطب        مطالعه      اساس    بر       مقاله   ن ي ا    در  .    است     شده
      ران،   يـ  ا          درحقـوق        دهـد  ي   مـ         نـشان        مزبور        مطالعه   ج ي   نتا  .    است     شده   ي      بررس   ي      لمان   پار   ت ي    مصون     صور    رش ي  پذ
ـ   .        هـستند    ي           پارلمـان    ت ي      مـصون        صـور     از   ي      يكـ        مشمول      تنها       ندگان ي   نما        كـرد  ي  رو             افغانـستان         حقـوق     در   ي      ول
   .   است      بوده           قرارگرفته    رش ي  پذ      مورد   )    تعرض     عدم    ت، ي     مسئول     عدم ( ي ق ي   تلف
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  مقدمه
     است      بودن       مأمون   و     شدن     حفظ       بودن،       محفوظ       معناي    به      جعلي      مصدر         مصونيت،   ، ي    فارس      زبان    در
          محفـوظ،          معنـاي       بـه    و       صـون         مجـرد         ثالثـي       ريشه    از       مفعول     اسم       مصون،      واژه  ).1377 دهخدا،(

    از         عبـارت           مـصونيت         حقوقي،      صطالح ا    در  ).1362 ن،يمع   (   است      آمده      تعرض    از     دور   و           نگاهداشته
          قـوانين       برخي       برابر    در       حقوقي     هاي       حمايت    از           برخورداري   و        قانوني         الزامات      برخي    از      بودن      معاف
      بـا     را          قـوانين    و          مقـررات         مطلـق          اجـراي        گـاه    و       شـود  ي م    ها    آن       اجراي     عدم      موجب     گاه    كه     است

      زوال        موجـب       كـه     ست ا       عاملي         مصونيت، «     نظر    يك     طبق  .     سازد  مي    رو      روبه    اي    ويژه     هاي       محدوديت
        گيـرد  ي م      نشأت       مرتكب     شخص    در       حالتي    يا   و       كيفيت      وجود    از       ً غالباً   و     شود    مي       كيفري         مسئوليت

                    تحقق جرم شـده                                     و احوال و شرايطي كه موجب           اوضاع    از          استثنايي      صورت    به       موارد      بعضي    در    يا
              كـه مـصاديق                                                                اين مصونيت ممكن است تمام جـرائم را در برگيـرد يـا ايـن     .   شود             است ناشي مي

                                   امروزه، در قوانين و مقررات داخلـي  .  )Desport, 1994, p. 706 (   »                         خاصي از جرائم را شامل شود
                                           هـاي متعـددي از مـصونيت هـم چـون                                هاي حقوقي، گونـه                                         كشورها، مقررات فراملي و نيز آموزه     

   ،  )Diplomatic Immunity (                       ، مـصونيت ديپلماتيـك    )Judicial Immunity (                 مـصونيت قـضايي   

 Parliamentary Immunity/ Les (                  و مصونيت پارلماني  ) Immunity of Defence (            مصونيت دفاع 

immunités parlementaires( ،  مـصونيت اخيـر، در قـوانين اساسـي و عـادي        .             مطرح شده است                                              
                                                                                                    اغلب كشورها در قالب يك امتياز قانوني براي نمايندگان پارلمان پذيرفته شده است و اصـطالح                

      بـه          حقـوقي           در متـون    .                  مؤيد اين امر اسـت   ، )Parliamentary Privileges ( »                  امتيازهاي پارلماني «
       اسـت             پارلمـاني           مـصونيت          مفهـوم     به   »        النيابيه         الحصانه «    يا   »   ُ ّ  النُوّاب       حصانه «     اصطالح       عربي،      زبان

              نفوذناپـذير     دژ        پنـاه     در             نماينـدگان         بـودن         مـصون     بر   و  ) 379 ص ،1374 شيرازي، زاده     اله يت آ (
 گرچـه   .    است         پناهگاه   و      سنگر       معناي    به   »   حصن «      ماده    از   » ه    حصان «      واژه     چه،       دارد؛       اشاره         پارلمان

 است؛ دهيگرد مطرحي  اريبس فيتعار دانان، حقوقي  سو ازي  پارلمان تيمصون اصطالح نييتب در
 مـشترك  وجه ن،يا وجود با. ستين فراهمي  پارلمان تيمصون ازي  مانع و جامع فيتعر امكاني  ول

ي بـرا  قانونگـذاران  طـرف  از كـه  اسـت ي  قـانون  يهـا  تيـ حما و ازاتيـ امت ديمو ف،يتعاري  تمام
ي پارلمان تيمصون گفت ديبا رو نيا از. است شده لحاظي ندگينما فيوظاي اجرا در و ندگانينما
 بـه  تعـرض  حـق ي  كـس  مجلس، بيتصو و اطالع بدون آن موجب به كه است تيمصون ازي  نوع

  ).657 ص ،1380 ،يلنگرودي جعفر (ندارد را آني اعضا
 بـه يي  اعطا ازاتيامت از است عبارتي  پارلمان تيمصون« :است آمده روبرتي  رانسوف فرهنگ در 

 هرگونـه  برابـر  در نـده ينما استقالل وي  ندگينما فيوظا از حراست منظور به مجلس ندگانينما
 :است شده فيتعر گونهنياي  پارلمان تيمصون دالوزي  حقوق اصطالحات فرهنگ در. »او به تعرض

 بـه . دهـد يمـ  قرار تيحما مورد بيتعق هرگونه برابر در را مجلس ندگانينما كه استي  ازيامت«
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 زيـ ن الروس فرهنـگ  در. »بپردازنـد  خـود ي  نـدگ ينما فيوظا اعمال به آزادانه بتوانند كهي  نحو
 و بيتـصو  بـدون  تـوان ي  نمـ  را ندهينما آن موجب به كه داندي  مي  ازيامت راي  پارلمان تيمصون
 ازي  ا مجموعـه  راي  پارلمـان  تيمـصون  سندگان،ينو ازي  برخ. ددا قرار بيتعق مورد مجلس مجوز
 بيـ تعق از و رديـ گي  مـ  خـود  تيحما پوشش ريز را پارلمان ندهينما كه دانندي  مي  قانون ريتداب
 استي  سيتأسي  پارلمان تيمصوني  گريد فيتعر در. 1دينمايم حفاظتشي  سيپل اعمال ايي ي قضا
 گـرد يپ از شـود، ي  م مربوط شاني  ندگينما فيوظا هب كهي  اعمال در ندگانينما آن موجب به كه
 ،1380 ،يمـ يابراه (برخوردارنـد ي  مـشروع  حقـوق  وي  شخـص  حرمـت  از و بـوده  مصونيي  قضا
 مجلـس  نـدگان ينماي  بـرا  شتريبي  هاي  آزاد نيتأمي  برا راي  پارلمان تيمصون زين گاه). 111ص

 تـا  باشـد  داشـته ي  قانون گرديپ هب اجياحت كهيي  دعوا گونه هر اقامه رو نيا از. دانندي  مي  ضرور
 منتخـب  ندگانينما مذكور، كرديرو در. ستين ممكن ندگانينما  ِي پارلمان تيمصون سلب از قبل
 كنـد ي  مـ  اقتـضاء  و رونـد ي  مـ  شمار به) موكالن (آنان منافع ازي  پاسدار و حفظ مسئول مردم

 به وي  آزاد با تا شود برقرار ندگانينما نياي  براي  پارلمان تيمصون عنوان تحتي  حقوق مجموعه
 .)1، ص   1380 ،يهاشـم  (بپردازنـد  شيخـو  فيوظاي  فايا به بتوانند ،يامالحظه هرگونه از دور

ي تيمـصون  نيتـر  كامـل  و نيتر مهمي   پارلمان تيمصون گفت توانيم شده، ياد فيتعار براساس
 و خـاطر  نـان ياطم بـا  هـا  آن تـا  است شده شناخته تيرسم به هاپارلماني  اعضاي  برا كه است

 از و مطـرح  را موكالنشاني  آرا و ديعقا ،ينگران احساس بدون و ترتمام چه هري  آزاد و استقالل
  . كنندتيحما آن

         نخـست،           ديـدگاه        طبـق     .                                                                    در خصوص پيشينه تاريخي مصونيت پارلماني دو ديدگاه مطرح اسـت          
        قبيـل    ن    ايـ         زيـرا          نيـست؛         روشـن       هـا          پارلمـان          اعـضاي     به          پارلماني        مصونيت       اعطاي        تاريخي      مبدأ

       جـاد  ي ا      هـا     آن       ملـي          مجـالس    و    ها     حكومت     بين      ضمني     هاي     توافق    طي    در   و       تدريج    به    ها      مصونيت
         قـانون           چـارچوب     در    آن         پـذيرش    و         دارنـد          داخلـي         جنبـه        هـا،      توافق     اين     جهت      همين    به  .    اند   شده

         گرفتـه      شكل      اخير      قرون    در       اساسي       قانون       تدوين      براي       اقدام    كه    جا    آن    از  .     يابد  مي       جريان       اساسي
       قانون    كه       زماني      يعني  ـ        ميالدي       هجدهم     قرن      اخير     ثلث    به        تاريخ،           پژوهشگران      برخي     نظر     طبق   و

      بـه         اعتراف       متضمن    كه      خاصي     سند          بنابراين       گردد،    برمي  ـ     شد       آماده   .)  م    1776 (          فيالدلفيا       اساسي
  .  )111 ص ،1381  ،براهيمـي  ا (       ندارد      وجود       باشد،       تاريخ     اين    از     قبل          پارلماني        مصونيت    حق      وجود
    رم             امپراتـوري        عـصر     به      بايد    را          پارلماني        مصونيت      ريشه     ً عمالً         تاريخي،      منظر    از      دوم،        ديدگاه     طبق

                                                                      هاي آن دوره مربوط دانست؛ زيـرا درآن زمـان مـدافعان حقـوق                               پارلماني نظام      سرشت   و        باستان
                                    اي برخوردار بودند كه مشابه آن را در                     هاي ويژه و گسترده                                        مردم در مجالس سنا و ملي از حمايت       

                                  امـا بـه طـور رسـمي، مـصونيت      .  )McGee, 2001, p. 4 (                   توان مشاهده كـرد     مي            عصر حاضر نيز

                                                 
1 <www.hoghoogh.com>. 
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                      و بـه پارلمـان      1                                                                                      پارلماني ريشه در تعارض بين پارلمان، پادشاهان و نظـام قـضايي انگلـيس دارد              
   .)Jendral, 1993, p. 27 (      گردد     از ميــ ب  .  م    1397   ال ــ             انگلستان در س

               قانونگـذاران        افزون     روز        اهتمام   و       اساسي       قانون    ول  اص      ساير      كنار    در          پارلماني                   بيني اصل مصونيت           پيش
       امنيت    از    اي      شايسته     نحو    به    كه     اصل     اين  .    است       جهاني       جامعه    در    آن      ويژه        جايگاه ي    گويا      اصل،     اين    به

        سـاير       بـه         نـسبت            متمـايزي          حقـوقي        ماهيت    از      كند؛  مي       حمايت           نمايندگان      خاطر      سالمت   و    اي    حرفه
         اثبـات          منظـور     به           حقوقدانان  .     دارد      تكيه         استواري     ظري ن       مباني    بر   و     است          برخوردار       حقوقي         تأسيسات
     اند    كرده      مطرح        بسياري       منطقي     هاي        استدالل   و         توجيهات         مصونيت،    از           نمايندگان      مندي    بهره       ضرورت

      گذار       تأثير       مذكور     اصل       اهميت    به             قانونگذاران        انديشه      دادن     سوق    در     خود     سهم    به    ها    آن    از    يك    هر    كه
        بـودن           قـانوني        اصـل      چون    هم       داليلي    به      توسل    با       دارند     تالش    اي   عده       گروه،     اين       مقابل    در  .    است      بوده
    از         صـيانت         راستاي    در   ي    فر ي ك        قوانين       تشريع       فلسفه        قانون،      قبال    در       اشخاص       تساوي   و        مجازات   و     جرم
      بـا     را            پارلمـاني           مـصونيت        فقهي،   و      شرعي      صبغه      مبنا       فقدان   و       افراد       خصوصي       حيثيت   و       عمومي     نظم

       گرايش          پراكنده،     هاي        مخالفت      وجود    با      حال،    هر    به  .    اند     نبوده     وفق م     عمل    در     ولي       كنند؛       مواجه       اشكال
       گيـري        جهـت            پارلمـان        اعضاي        مصونيت     پيش    از     بيش       اثبات   و       تأييد      مسير    در        كشورها      اكثر    در      غالب
 قانون 12 اصل در بار نينخستي  پارلمان تيمصون رانياي  فريك نظام در نمونه، عنوان به  .    است       نموده
 اسـاس،  نيهمـ  بـر  شد، ليتشك 1328 سال در سنا مجلس چوني  ول. ديگرد انيب مشروطهي  اساس
 36 مـاده  سـپس . بـود  شناخته تيرسم به راي  ملي  شورا مجلس ندگانينما تيمصون تنها 12 اصل
 زيـ ن سـنا  مجلس ندگانينما به را مزبور تيمصون سنا، مجلس انتخابات نامه نظامي  اجرا اجازه قانون
 بـر  زيـ ني  ملـ ي  شـورا  مجلـس  انتخابـات  نامـه  نظام نخست لفص از 23 ماده نيچن هم. داد ميتعم

 سـر  پـشت  از پـس ي  پارلمـان  تيمـصون  زيني  اسالم انقالب از پس. گذاشت صحهي  پارلمان تيمصون
 در تيمـصون  نيـ ا. شد شناخته تيرسم به. ا.ق 86 اصل قالب در فراواني  ها بينش و فراز گذاشتن
 و 1355 ،1343 مصوبي اساس قوانين در ،يماسالي جمهور دولت ليتشك از شيپ افغانستان حقوق
 مجلـس  ندگانينماي  برا) 1382 (افغانستاني  اسالمي  جمهموري  اساس قانون در آن از پس و 1366
  .است شده مقرري ملي شورا
 چهي  پارلمان تيمصون ،يقيتطب حقوق منظر از كه ميهست سئوال نيا به پاسخ صدد در مقاله نيا در
 اصـل  زانيـ م چـه  تا كشور دو نيا و دارد افغانستان و رانياي  حقوقي  ها نظام از كيهر دري  گاهيجا

 نظـام  عملكـرد  كـه  هيفرض نيا با ادامه، در اساس، نيهم بر. اندنمودهيي  شناسا راي  پارلمان تيمصون
 بـا  سهيـ مقا در ،يپارلمان تيمصون شكل دو هر شناختن تيرسم به خصوص در رانياي  فريك عدالت

 و اقـسام  و آني  نظـر ي  مبنـا  ،يپارلمان تيمصوني  حقوق تيماه شود،ينمي  بايارز مثبت افغانستان،
  .رديگيم قراري بررس و بحث مورد ،يفريك نظام دو نيا از كيهر دري پارلمان تيمصون گاهيجا

                                                 
1 <http://www.parl.gc.ca/infoparl/english/19n4- 96-e>. 
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          پارلماني        مصونيت       حقوقي       ماهيت .1
   و         مـاهوي          كيفـري         حقـوق          قلمـرو     در      است،   ي      اساس      حقوق   ي     اصل       موضوع   ت ي    مصون    كه    آن     رغم      به

                               حاكم بر اجـراي قـوانين           اصول        ازجمله        متعدد،      جهات    از   و     است    اي    ويژه        جايگاه       داراي    هم      شكلي
                       ِ             قطـع نظـر از اختالفـات نظـريِ           .                                                                  جزايي در مكان، اسباب معافيت از كيفر، اراي اثر كيفري است          

                                                                                                     موجود در خصوص امكان فرض تحقق جرم از سوي نماينده يـا عـدم آن، چنـان چـه نماينـده،                     
                                 افتـرا، نـشر اكاذيـب، تـشويش                                                            جرائمي از قبيل توهين به افراد و مقامـات و يـا                      متهم به ارتكاب  

                                                                                                 اذهان عمومي و ساير جرائم گردد؛ در اين صورت ماهيت جرم ارتكابي، اركان و ويژگي هـاي آن              
         همچنـين    .                                                    موازين حقوق كيفري اختصاصي، بررسـي مـي شـود          براساس                       و تشريح شرايط كيفر     

                                                                    ارلماني و بحث موانـع تعقيـب دعـواي عمـومي، مربـوط بـه                                                تشريفات تعقيب و سلب مصونيت پ     
                                                             در برخي كشورها، مصونيت پارلماني از موانع حقوقي تعليق           .                                 موازين آيين دادرسي كيفري است    

       ايـن     در             نماينـدگان          تعقيـب       براي       اجازه       تحصيل      لزوم    به      توجه                آيد؛ زيرا با                          مرورزمان به شمار مي   
 ص ،1368   ،آخونـدي  (       شـود     مي      معلق      زمان     رور م        تعقيب،       اجازه      حصول     عدم      صورت    در         كشورها،

    در           نماينـده            اجتمـاعي         موقعيت   و     سمت        اعتبار    به       كيفري       محاكم      شخصي       صالحيت     بحث.  )263
                                                                                كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است از ديگر مسائل مربـوط                  وي         اتهامات    به        رسيدگي

  . )3 -1 صص ،1377  ،خزاني (   ت                       به آيين دادرسي كيفري اس
         از يـك     .                                                                                   اهيت مصونيت پارلماني نيز مي توان از ابعاد مختلفي به موضوع نگـاه كـرد                          در تبيين م  

                                                                                                     منظر مصونيت پارلماني به عنوان يك حق يا امتياز قانوني شناخته مي شود كـه بايـد مـشخص                   
                  ا حق بـه معنـاي    ي )Power Rights (                 حق به معناي قدرت   .                              شود كدام معناي حق مورد نظر است

                              يا حق بـه معنـاي مـصونيت     )Liberty Rights (                  حق به معناي آزادي   ا  ي )Claim Rights (       مطالبه
) Immunity Rights(    ج در ر                                                                ؟ مورد اخير ناظر بر سلطه و اختياري است كه بر پايـه اصـول منـد     

                           اين سـلطه، مبـين ماهيـت      .                                                                      قوانين اساسي كشورها يا ساير قوانين به نمايندگان داده شده است         
  1.       نمايـد                                                     حترام نهادن از سوي ديگـران را ايجـاب مـي              ا    »     تكليف «                        گونه مصونيتي است كه       »   حق «

                                                                                              مطلب شايان توجه آن كه، حق قانوني نمايندگان مبنـي بـر برخـورداري از مـصونيت، از جملـه          
       بينـي                                                                                                      قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است كـه در راسـتاي تـأمين مـصالح عمـومي پـيش                    

                                                 
1 Bulletin Criminel, crime, 9 Oct. 1978, No. 262, Paris. 

2 <http://www.lebvote.com/lebvote/english/thebylawsofparli>. 
 حق ندگانينما و استي عموم نظم به مربوط و آمره قواعد ازي پارلمان تيمصون كهنيا به توجه با رسديم نظر به 3

 شتريب در. »حق« نه است »ازيامت« كي يپارلمان تيمصوني حقوق تيماه كه گفت بتوان ندارند، را آن از عدول
 الروس، فرهنگ و دالوزي حقوق اصطالحات فرهنگ روبرت،ي فرانسو فرهنگ مانند زيني حقوقي ها گفرهن
  . استشده فيتعر ،يقانون حق يك نه وي قانون ازيامت يك عنوان بهي پارلمان تيمصون

4 <http://www.aph.gov.au/au/house/info/factsht/fso5.html>. 
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                             اگر چه در عمـل، امكـان         .             رف نظر كند                  تواند از آن ص                                  بنابراين نماينده پارلمان نمي     .            گرديده است 
                                 در كنـار مفهـوم حـق، گـاه از     .               مطرح شده است )        انگلستان (                              عدول از اين حق در برخي كشورها 

                                                    شود؛ امتيازي كه ساير تضمينات حقوقي در پرتو آن شـكل                                               مصونيت پارلماني به عنوان امتياز ياد مي     
                                             ه بـراي متمـايز سـاختن اعـضاي مجـالس                               ها و آثاري است كـ                                   اين امتياز دربردارنده ويژگي     .      يابند    مي

.  )McGee, 2001, p. 11 (                                                                             قانونگذاري از ديگـر اشـخاص مـورد توجـه قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت        
  .     شوند       واقع                                                                                نمايندگان برپايه همين حق و امتياز قانوني قادر خواهند بود از نظر حقوقي مورد حمايت

        هـا و                                شود كه به واسـطه ويژگـي            عبيرمي                                                  مصونيت پارلماني به منزله يك مصونيت قانوني ت               گاه از 
                                 گاه مصونيت پارلماني به عنوان       .                        ها متمايز گرديده است                                          آثار حقوقي خاص خود از ساير مصونيت      

                                ً                                         شود كه در نتيجه آن، عملي كه اصوالً طبـق قـانون جـرم شـناخته                                        مصونيتي ماهوي مطرح مي   
                      كيفــر بــا موانــع و                                                                              شــده بــه واســطه وضــعيت و جايگــاه ويــژه نماينــدگان، از حيــث تعقيــب و 

                                  لذا فرايند تعقيب، توقيف و اعمال   ).,p. 1 Bonsaint ,97 –1996 (      گردد       رو مي                  محدوديتهايي روبه
                   بـه رغـم ايـن        .                                                                                    قواعد و مقررات كيفري در خصوص اعضاي پارلمان با ساير افراد متفـاوت اسـت              

                    مصونيت هيچ گاه                                                                                            تمايز، يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه شناسايي اين امتياز و                
       منـدي      نظام   عو                                                                                      به معناي معافيت كلي نماينده از تعقيب و كيفر نيست؛ بلكه در اين زمينه، موض              

        اغلـب     در      كـه        اسـت         مطـرح          نماينده      خصوص    در      ويژه        دادرسي         تشريفات                         فرايند قضايي و رعايت     
         موانـع         عـداد     در    را   ي           پارلمـان    ت ي      مـصون       توان   ي   م   ن ي  چن    هم  .    است     شده         پذيرفته      جهان         كشورهاي

         مـوقتي          موانـع         عـداد     در          پارلماني        مصونيت      واقع    در  .     آورد      شمار    به       عمومي       دعواي       تعقيب       موقتي
        نهـاد        سـوي     از         پارلمان       اعضاي       تعقيب        تقاضاي    كه       زماني    تا   و       گرفته     جاي       عمومي       دعواي       تعقيب
       ريفاتـ    تـش    و   طـ      شرايـ  ـت  تح    را     خود       اعضاي       تعقيب       اجاره        مربوط،         پارلمان   و       نگيرد       انجام       تعقيب
          تعقيبـي        هـيچ            ننمايـد،         صـادر      ــ      است        متفاوت        كشورها      ويژه        رويكرد     حسب    بر      ً اصوالً    كه  ـ      خاص
  .     پذيرد   نمي      صورت

  
          پارلماني        مصونيت      نظري       مباني   . 2

   .     اسـت          مبتنـي            اسـتواري         نظـري                                                                 اصل مصونيت پارلماني مانند ساير تأسيسات حقوقي، بر مباني          
      كـه        اسـت       آسان    ار ي  بس   ص    اشخا    يا   و   ه ي   مجر     قوه   ي     برا    كه     است    آن   ي         پارلمان   ت ي    مصون     وضع       فلسفه

    در        شـركت     از    را         مـزاحم        نـده  ي   نما   و        كـرده            اسـتفاده         فرصـت     از   ي   ق ي  حق   ا    ي ي    واه   ي    ها     اتهام     راد ي ا    با
    در          مختلفـي       ِ   نظـريِ      هاي      ديدگاه   ).    470 ص   ،    1368   ، ي    پناه    عت ي  شر   ي     قاض (       سازند       محروم         پارلمان
        منظـر     از      كـه     آن       رغـم       بـه       كـه      اند      گرديده      مطرح          پارلماني        مصونيت       وجودي       فلسفه       تبيين     جهت

                                             انـد، تمـامي آن هـا هـدف مـشترك و                                                                 در مقام اثبات لزوم مصونيت نمايندگان برآمـده               متفاوتي
 Doctrine of (  »                 دكتـرين ضـرورت   «                                          از بعد نظري، مصونيت پارلماني بـر مبنـاي     .             مشابهي دارند
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Necessity( ، اهميت اين دكترين تا جايي است كه به طور كلي تعريف مصونيت   .    شود            توجيه مي                                                        
                       طبق اين نظريه، ضرورت . )Robert Gauthuier, 1993, p. 1 (   است                استوار گرديده       بر آن         پارلماني،

                                                                                                           برخورداري اعضاي پارلمان از برخي مزايا و تأمينات به اعتبـار ماهيـت وظيفـه خطيـر و دامنـه                    
 اظهارنظر در ندهينما عملي  آزاد الزمه از،يامت نيا  .    است     ملت      قبال    در                         گسترده مسئوليت آن ها     

 ندگانينما رايز است؛ گريدي  قوا مقابل در مقننه قوه استقالل شرط نيچنهم و انيب و دهيعق و
 و هــانطــقي آمــدهايپــ از وحــشت ويي قــضا بيــتعق از هــراس و واهمــه بــدون بتواننــد ديــبا

ي هـا دسـتگاه  عملكـرد  و تفحـص  و قيتحق و نظارت و نقد به مسائل، درباره خودي  اظهارنظرها
 ديـ عقا ابراز مانع ب،يتعق احتمال). 99-98 صص ،1382 ،يمؤتمن يطباطبائ (بپردازندي  حكومت
 بـه  را هـا آن منـافع  اوي  رآ كـه ي  افرادي  سو از ندهينما ارعاب و ديتهدي  براي  الهيوس و مخالف
 را هيمجر قوه در احتماليي  هاسوءاستفاده و مفاسد بتواند ديبا ندهينما. گردديم اندازد،يم خطر
             بنـابراين، ). 138 ص ،1385 ،ياالسـالم  خيشـ ( كنـد  آشـكار  حاكمـه، م و بيتعق از هراس بدون

    ها    آن      مؤثر        عملكرد     جهت    در   و     خود       اعضاي      براي    را         مصونيتي      بايد            قانونگذاري      مجلس    يا         پارلمان
     شده       تأييد        واقعيت     اين          پارلماني        مصونيت     اصل         پذيرنده         كشورهاي       تمامي    در        امروزه  .      نمايد       اثبات
       هـاي            توانـايي          مقتـضي            رسـانند،          انجـام     به      بايد        كشورها    آن    اي ه         پارلمان    كه    را        وظايفي    كه     است

        موضـع     در       نطـق        ايراد       آزاد،     بحث       امكان       ضروري     شرط     پيش   ،   است       اساسي     هاي       تضمين   و       اضافي
    اي      گونـه     به      امور      تمام    در      تفحص   و       تحقيق   و        نهادها   و       اشخاص        عملكرد    از        انتقاد        مخالف،    يا       موافق
     هيچ       ابتدا      همان    از    كه      جايي  1 .   است        مصونيت    از      مندي    بهره        مستلزم         مداخله،        هرگونه      بدون   و      مؤثر

           پارلمـان     در     خود       وظيفه       تداوم    به      حاضر        مناسب،   و      كافي       تضمين    از           برخورداري      بدون    اي       نماينده
                                                  نمايندگي و رسالت خطيـر خـود، در صـورت                وظيفه       ماهيت    به      توجه    با           نمايندگان  2 ،   است       نبوده

                      اجتماعي، قضايي و                        و تضييقات سياسي،                                                      فقدان مصونيت، همواره در معرض شديدترين تعرضات        
                                                                                   بنابراين ضروري است كه ايفاي چنين وظايفي به دور از هر گونـه ارعـاب و                  .      گيرند              غيره قرار مي  

  3 .                                                                        تهديد انجام گيرد تا اعضاي پارلمان قادر به ايفاي مسئوليت هاي مهم خود شوند
             نيـز مطـرح     ) Good Service Theory (  »                     نظريـه حـسن خـدمت    «                دكترين ضرورت، عالوه بر

                                                                                         طبق اين نظريه، ايفاي مطلـوب وظـايف نماينـدگي جـز در پنـاه برخـورداري از                    .         شده است 
        ايـن  4 .                                                                                   تضمينات كافي و فراغ بال از هر گونه تهديد، اعمال نفوذ و مانع جدي ميـسر نيـست        

                                 بيني مـصونيت بـراي نماينـدگان                                                         نظريه هم چون دكترين ضرورت، در مقام اثبات لزوم پيش  
   اي                                                                            ث نظري راجع به تبيين فلسفه وجودي مصونيت پارلماني، جايگـاه ويـژه                            است و در مباح   

                                                 
1 <http://www.isnagency.com/news/newscontent.asp?id=960 16&lang=p>. 
2 <http://www.nt.gov.au/lant/pub/ip7/shtml>. 
3 Senate Committee of Privileges, 76th Report, Parliamentary Privileges, Precedents, Procedure and 

Practice in the Australia Senate 1966 – 1999. 
4 <http://www.vedamsbooks.com/no10196>. 
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                              ً                                              از منظر ديگري مي توان گفت اصوالً حق تعيين سرنوشت اعضاي يك حكومـت                .           يافته است 
                                                                                                    مردم ساالر بر عهده نمايندگان منتخبي است كه به نيابت از تمـامي اعـضاي آن در فراينـد                   

                                                         چنين حالتي، امتياز و مصونيت پارلماني بـه منزلـه              در    .                             گيري و نظارت دخالت دارند                 تصميم
                                                                                                 حامي و حافظ حاكميت اراده ملـي اسـت و از آن بـه عنـوان سـتون اصـلي دموكراسـي                         ِ دژِ

.   شود                   پارلماني ياد مي  
                                                                            هدف از تأمين اين مصونيت از يك سو، كمـك بـه اعمـال حاكميـت                 1

ـ          ي                             مردم از طريق نمايندگان خو                            ه گـرايش و تمايـل                                                   ش است و از سوي ديگر، احترام نهادن ب
                                                                                                       عمومي مبني بـر برخـورداري نماينـدگان از مـصونيت كـافي بـراي ايفـاي آزادانـه وظـايف                     

                                                                                     در اين جا است كه نظريـه تبلـور اراده حاكميـت ملـي در پرتـو مـصونيت                    .             نمايندگي است 
                                                                 اعطاي حق حاكميت به اين معناست كه حاكميت به معناي اعمال             .    شود                      پارلماني مطرح مي  

                           گيرد و مردم در اجـراي                                                    الت و خدمت عمومي توسط خود مردم صورت مي                        قدرت، اجراي عد  
       شـود،                                                                                           حاكميت، بخشي از وظايف خود را به قواي حاكم كه توسط منتخبين آنـان اداره مـي                

        و نيـز                                                            بايد بر اجراي عدالت كه توسط قوه قضائيه صورت مـي پـذيرد         مردم    .    اند             تفويض كرده 
         براسـاس    .                   گيرد، نظارت كنند               ريه صورت مي                                                اعمال قدرت و خدمت عمومي كه توسط قوه مج        

         انـد و                                                                                               اين قاعده مردم اين حق نظـارت را بـه نماينـدگان منتخـب خـويش تفـويض نمـوده                   
      هـم          كـاملي        آزادي   و          اسـتقالل     از        بايـد     حق     اين       اجراي    در      مردم      وكالي                      نمايندگان به عنوان    

       ايـن     در . )  64 4      ، ص   1370 كاتوزيـان،  (      باشند          برخوردار     خود     ّ   موكّالن       آزادي   و        استقالل     چون
   .   است        نظارتي      چنين     شرط         مصونيت،       صورت،
      بـر    د   يـ    تاك          پـذيرد،     مـي        انجام          پارلماني        مصونيت       وجودي       فلسفه       توجيه   ي     برا    كه     گري ي د        استدالل

       فقـط       مبنا     اين    بر  .   ست   اــ ه    آن        مصونيت       نتيجه    در           نمايندگان        استقالل     حفظ   و        سيـاسي   ن ي   تضم
                                               ن اميد داشت كه استقالل پارلمان از سـاير                                                  بر عملكرد راستين و مستقل نمايندگا          توان  مي       زماني

                                                                                                نهادها به طور واقعي به رسـميت شـناخته شـده باشـد و اعـضاي آن در برابـر تعـرض و تجـاوز           
                                  نـدگي خـود بايـد از آزادي،        ي                                               نمايندگان پارلمان براي انجـام وظـايف نما         .                     احتمالي مصون باشند  

                                       را كه دفاع از حقوق آحاد جامعه                                                                        استقالل و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظيفه خود         
                                                                                                  و تالش براي رسيدن به منافع ملي و توسعه كشور است، به شكل مطلوب اعمال نمايند و بدون                  

                   داننـد پيـشنهاد                                               انديشند بيان كنند، آن چه را صالح مـي                                               هراس از تعقيب كيفري، آن چه را مي       
                          و يا در اظهار نظر نسبت به                                 و اقتصادي خود را در تهيه طرح ها                             كنند و عقايد سياسي، اجتماعي

                                                                                  اعضاي پارلمان بدون هر مداخله اي از سوي قوه مجريه يا قوه قضائيه، بايد              . د                   لوايح منظور نماين  
                                                                                                          قادر باشند آزادانه صحبت و انتقاد كنند و از طرح دعاوي راجع به توهين و افتراي احتمـالي در                   

                                                 
1 <http://www.cdep.ro/pls/dic/cd/show?opage=atworke>. 
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          توانند با      ها مي                وضعيتي است كه آن        در چنين  . ),p. 1  Keenan ,2001 (                        رعب و تهديد قرار نگيرند
   .                                        اطمينان كامل به ايفاي وظيفه خود بپردازند

                                   اد نماينـدگي، بـه خـوبي آشـكار                                                             از دقت در وظايف حساس نمايندگي و  نظر بـه اهميـت نهـ     
              نماينده بـا     .                                                                                       شود كه نماينده با افراد عادي در اظهار نظر و بيان مطالب، تفاوت بارزي دارد                  مي

              توانـد يـك                ً            گيـرد، صـرفاً نمـي                                                     كه در مقام و موقعيت نمايندگي قرار مي                             اين عنوان و هنگامي   
                                                                                شخص حقيقي تلقي شود؛ بلكه در معناي تحليلي ـ حقوقي، يـك شخـصيت حقـوقي قـانون      

       بـدين    .                                        هاي مردم در آن تجمع يافتـه اسـت                                                          اساسي است كه بنا بر فرض، اختيارات و خواسته        
                                                 لـب مربـوط بـه نماينـدگي انجـام شـود،                                                                  جهت بازداشت نماينده اگر در موقعيـت اظهـار مطا         

                                                                                                      بازداشت اراده مردم است، هر چند كه مطالب اظهار شده او بر خالف واقع باشد؛ زيرا هر گـاه                   
        توانـد                                              مورد پيگرد قرار گيـرد، هرگـز نمـي          ي                                                   قرار باشد نماينده در برابر هر مطلب خالف واقع        

                        شخصيت حقيقي نماينـده                بديهي است     .                                                       وظيفه تحقيق و تفحص و نمايندگي خود را ايفا كند         
                                    اي در روابط شخصي خود با افراد مرتكب                                                  هم چون ساير افراد است و به اين اعتبار اگر نماينده
                                        بنابراين مصونيتي كه بـه موجـب قـانون    .                                                      افترا يا جرم ديگر شود، مصون از پيگرد نخواهد بود      

                نيـست؛ بلكـه                                          گردد، يك امتياز و مصونيت شخـصي                                               براي نمايندگان پارلمان مقرر مي          اساسي
                                                     است كه به منظـور ايفـاي وظـايف در بهتـرين              )                           به اعتبار منصب نمايندگي    (               مصونيتي شغلي   

                                                          توان آن را تبعيض آميز يـا امتيـازي بـراي شـخص                          بنابراين نمي   .               بيني شده است               شكل، پيش 
                                                                         بدين لحاظ، اين نهاد با مفهوم تساوي حقوق افراد در برابر قانون نيز مغايرتي   .              نماينده دانست

                                                                          در دكترين حقوقي، شخصيت حقوقي نمايندگان همواره مورد توجـه قـرار                              به هر حال،      .    ارد  ند
                         مند از مـصونيت شـناخته                                                    و به اين لحاظ، درقبال عقايد و آراي مطرح شده، بهره          گرفته است

  . ),p. 341 Myttenaere ,1998 (   اند     شده
  
   ي       پارلمان   ت ي    مصون       اقسام .4
       اصـل        نخست،  .    اند     نموده      مطرح     خود   ن ي    قوان    در      صورت   و د    به    را   ي         پارلمان   ت ي    مصون        كشورها     شتر ي ب

    يا      مجلس   ي      اعضا   ي    كل     طور    به    يا     نده ي   نما   ت ي    مصون    بر      ناظر    كه   ي      ماهو   ت ي    مصون    يا   ت ي     مسئول     عدم
   ف ي     وظـا    ي    فا ي ا   و       انجام     جهت    در     شده      مطرح   ي     آرا   و   د ي   عقا          اظهارات،      قبال    در   ي           قانونگذار       مجالس

   ا      ي يـ   ر ي    دستگ    ف، ي   توق    ب، ي   تعق   ت ي     ممنوع   ي    نا  مع    به    كه   ي   ر ي    ناپذ    تعرض     اصل      دوم،  .    است   ي     ندگ ي   نما
   ز ي     تجـو         بـدون       هـم     آن  .    است       ندگان ي   نما      خصوص    در    يي     قضا   ي    ها   ي    دگ ي  رس   و         اقدامات   ر ي  سا       انجام
   .     باشند ي م       منتسب    آن    به       ندگان ي   نما    كه  ي     مجلس
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   ي    ماهو   ت ي    مصون    يا   ت ي     مسئول     عدم     اصل   . 1- 4
 Freedom of( »انيـ بي آزاد« بـا  تـر ي عموم ريتعب به كهي ماهو تيمصون يا تيمسئول عدم اصل

Speech( اصـل،  نيـ ا رايـ ز اسـت؛ ي  مـاهو  تيمـصون ي  نوعي  واقع در دارد، سروكار پارلماني  اعضا 
 بـه  بازداشـت  و توقيـف  تعقيـب،  شـكايت،  خسارت، جبران تقاضاي گونه هر برابر در را نمايندگان

 مايـت ح نماينـدگي  وظـايف  انجـام  در خـود ي  هـا ي  ريگ موضع و ماتيتصم نوشتار، گفتار، جهت
 خود نمايندگي وظايف ايفاي مقام در نمايندگان كه آرايي و نظرات بيانات، گر،يد ريتعب به. كند مي

  . داشت نخواهد دنبال به ها آن براي) سياسي مدني،كيفري، از اعم (مسئوليتي هيچ نندك يم اظهار
 طـرح  بـا  كند،ي  مي  سخنران موارد گريد و ها ونيسيكم وي  علن ريغ وي  علن جلسات در مجلس ندهينما
 دارد، اعتراض ها خانه وزارت ها، سازمان كشور،ي  كل تيوضع به كند،ي  م مخالفت يا موافقت حيلوا و ها
 آنها به تينها در و كند ضاحياست را ها آن است ممكن و كندي  م سئوال جمهور سيرئ ازي  حت و وزرا از
 ص ،1380 پنـاهي،  شـريعت  قاضـي ( دهد جمهور سيرئ تيكفا عدم به نظر يا و دهد اعتماد عدمي  رأ

 رسـد ي  مـ  نظر به رو، نيا از. باشد افراد به افترا و نيتوه ندهينما سخنان است ممكن انيم نيا در. )22
 ازيـ امت نيـ ا. اسـت  مـذكور  فيوظاي  فاياي  براي  ضرور و الزمي  ازيامت پارلماني تيمسئول عدم اصل كه
ي جرمـ  مجـازات  به ديبا كس هر - يفريك اصل نيتريي  ابتدا و نياول قدرت طهيح از را مجلس ندهينما
 ثابـت  هنـوز  كـه  آورد وارد دولت بهي  اتهامات سازدي  م قادر را او و خارج -  برسد است، شده مرتكب كه

 بهي  كس اگر كهي  صورت در. باشد داشته خود افعال و اقوالي  امدهايپ ازي  ميب كه نيا بدون است، نشده
                                          ً                            ، تعقيب و مجازات مي شود، براي نماينده اصوال  و حـداكثر جـز               جرمي شود  مرتكب او اناتيب از تيتبع
 نياي  اعطا حال، نيا با. ندارد وجودي  گريد فريمجلس،كي  داخل نامه نييآ طبقي  انضباط هيتنب و خيتوب
 اسـتثناء  بـدون  جهاني  كشورهاي  اساس نيقوان تمام عمل در كه است ضرورت حد تا ندهينما به ازيامت
 شـود يم استدالل نيچن زين آن رشيپذ در). 79 ص ،1382 ،انهمكار و زاده حبيب (اند رفتهيپذ را آن
 تـا  استقالل نيا و دهد انجام را شيخو فيوظا كامل استقالل وي  آزاد با بتواند ندهينما كه نياي  برا كه

 تيمـسئول  عدم اصل ازي  مند بهره ازمندين گردد،ي  م سريمي  فريك بيتعق عدم هيسا دري  اديز حدود
 رفتـه يپذ راي  پارلمـان  تيمسئول عدم اصل همي  ا منطقه وي  فراملي  ها پارلمان رو، نيا از. است
 امتيازات و مصونيت هاي جوامع اروپايي، اصل ياد شـده را بـراي              پروتكل 9 ماده مثالي  برا. اند

الزم بـه ذكـر اسـت كـه در     ). .McGee, 2001, p  46 (اعضاي پارلمان به رسميت شناخته است 
از جملـه ايـن آثـار    . ، براي اصل عدم مسئوليت، آثار و ويژگي هايي برشمرده انددكترين حقوقي 

ي ريناپذ استثناء يا اطالق وي عموم جنبه ازي برخوردار شمول، تداوم، چوني مواردمي توان به   
 شتريـ ب در ،يظـاهر  اطـالق  بـا  تيمـسئول  عـدم  اصـل  كـه  نيا وجود با ن،يچن هم. نمود اشاره

 نظرها اظهار و هاگفته ارتباط لزوم چونيي تهايمحدود شده، واقع رشيپذ مورد جهاني كشورها
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 مزبـور  اصـل  اطـالق  بر ،يانتظام مقررات و نيقوان ازي  ناشي  هاتيمحدود وي  ندگينما فيوظا با
  .است شده وارد

   ي   فات ي   تشر   ت ي    مصون   ا   ي ي ر ي    ناپذ      تعرض     اصل   . 2- 4
 اصل كنار در و اند نموده مقرر لمانپاري  اعضاي  برا راي  ا گانه دو تيحما ،يملي  ها نظام شتريب

 ت،يمصون از شكل نيا. است شده مطرح زيني  ريناپذ تعرض يا تعرض عدم اصل ت،يمسئول عدم
 حـدود  از خـارج  و مـرتبط  ريـ غ اعمـال  جهت به حبس و فيتوق و بيتعق برابر در ندگانينما از

 قبـال  در نـدگان يانم از تيـ حما شتريـ ب اصـل  نيا از هدف. دينماي  م تيحماي  ندگينما فيوظا
 قبال در نمايندگان مسئوليت عدم منطقي دنباله حقيقت در اصل نيا. استي احتمالي  ها توطئه
 و فيـ توق خطـر  از نـده ينما تيمـصون  بـر  ناظر تنهاي  ريناپذ تعرض اصل. است پارلماني وظايف

 ممكـن اسـت صـرف تعقيـب         رايز است؛ بيتعق هرگونه از تيمصون نيمب بلكه ست،ين بازداشت
ماينده، بدون آن كه قصد توقيف در بين باشد او را در ايفاي وظايف و ابراز عقيـده حقيقـي بـا                      ن

 خواه –از اين رو، هر تعقيبي . تهديد مواجه نمايد و از درجه ايستايي و استقالل كامل وي بكاهد
 اصل مشمول –ي خصوص اشخاصي سو از خواه گردد، اقامه ندهينما هيعل و بيتعق نهادي سواز 
  .)5 ص ،1380 ،يميابراه (بود خواهد ذكورم
ي اعمـال  مجلـس،  محوطـه  از خارج وي  پارلمان فيوظا چارچوب از خارجي  ا ندهينما كهي  صورت در

ي ها نامه نييآ و ها وهيش اصل، نيا برابر است، مجازات و بيتعق قابل ،يقانون ثيح از كه دهد انجام
 نفـع  بـه  ازيـ امت نيـ اي  برقـرار  انـدازه  هر. دارد دوجو متهم ندهينماي  دادرس و بيتعقي  براي  ا ژهيو

ي رأ و دهيـ عقي  آزاد نيتـأم  و اسـتقالل  از انتيصـ  لـزوم ي  ول برسد، نظر بهي  اصول ريغ ندگانينما
 جملـه  از كـشورها، ي  اساسـ  نيقـوان ي  تمام و كندي  م جابيا  را آن پارلمان جهينت در و ندگانينما

 را خود خاصي  هاوهيشي  كشور هر اصل، نيا ميتعم خصوص دري  ول اند، رفتهيپذ را آن افغانستان
ي بـرا  راي  ريناپـذ  تعـرض  اصـل  زيني  فراملي  ها پارلمان ،يملي  ها پارلمان كنار در. است دهيبرگز
ي هـا تيمـصون  و ازاتيـ امتي  الحاق پروتكل 10 ماده مثالي  برا. اندشناخته تيرسم به خودي  اعضا

اصـل تعـرض   ). .McGee, 2001, p   47(موده اسـت   بر اين اصل تأكيد نصراحت بهيي اروپا جوامع
ي نـسب  و بـودن ي  شخص بودن،ي  موقت ازجمله ،يآثاري  دارا تيمسئولناپذيري، هم چون اصل عدم      

  .است بودن ريپذ استثناء اي
  
            پارلماني        مصونيت  ي   ها   ت     صور       پذيرش    به      نسبت           افغانستان   و     ران ي ا      حقوق        رويكرد  . 5
       ايـن     در  .        هـستند             پارلمـاني           مـصونيت        صـور     از       يكـي     ول   مشم     فقط           نمايندگان         كشورها،      برخي    در

    ها    آن    يا       كرده،       حمايت     آرا   و         اظهارات       برابر    در    را           نمايندگان    يا         شرايطي،     جمع    با           قانونگذار        كشورها
        مـصون           قـانوني        هـاي         مقـام         تعـرض     از       دهند،  مي       انجام         پارلمان    از      خارج    در    كه        افعالي     سبب    به    را
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       اصـل    (      نخـست         صـورت            پارلماني،        مصونيت      صورت    دو      ميان    از         تفريدي،        رويكرد    در  .    است        دانسته
    در             نماينـدگان         استقالل   و       آزادي       تضمين      لزوم   و          نمايندگي      منصب       ماهيت    به    كه  )        مسئوليت     عدم
        مبنـي        اساسي        قوانين    در       موجود        واقعيت      كنار    در  .    است      توجه      مورد       بيشتر       گردد،     بازمي     نظر       اظهار

    را         شـائبه        ايـن            نمايندگان        مصونيت    ون چ    كه     شود    مي        استدالل     گاه          مسئوليت،     عدم     اصل       تعيين    بر
    از   و        نمـود          بـسنده        متيقن     قدر    به      بايد    پس      است،   ي    فر ي ك      حقوق   ي   ا   ه ي  پا      اصول     خالف    بر    كه      دارد
         هاسـت،       گفتـه         قبـال     در    وي           مـسئوليت        عـدم             نماينـده،       حـق       ترين     ضروري   و        نخستين    كه    جا    آن

        حقـوق      اگر    كه     شود  مي        استدالل        كانادا      كشور    در.     دارد       رجحان        موضوعي    هر    بر    حق     اين         شناسايي
          چـارچوب       درآن             نماينـدگان         حقـوق         شـود،        اعمال          شهروندان     همه    حق    در      كامل     شكل    به       عمومي
        تعـرض        اصـل          عنـوان        تحـت          جديـدي           مـصونيت          برقراري    به       نيازي    رو     اين    از   و    شد       خواهد     حفظ

   و         تعقيـب     در        ويـژه          تشريفات       رعايت      لزوم    بر       قضايي      رويه    كه    آن    با      كشور     اين    در  .     نيست         ناپذيري
   .   است      نشده     وضع       زمينه     اين    در       صريحي        مقررات     اما       دارد،       تأكيد          مايندگان ن       توقيف
      براي    را        مصونيت      صورت    دو    هر      اند،       پذيرفته    را          پارلماني        مصونيت    كه          كشورهايي       اتفاق    به      قريب        اكثريت

    كه     است    آن        تلفيقي        رويكرد       پذيرش    در        كشورها     اين           قانونگذار        استدالل  .    اند      دانسته       ضروري           نمايندگان
   .        يكديگرند      مكمل    دو     اين   و     شود    مي      حاصل        دوصورت     جمع      قالب    در     فقط       صونيت م      كامل     شكل
          بلژيـك،          ايرلند،          ايتاليا،           انگلستان،          اسپانيا،        آلمان،        اتريش،  :      مانند          اروپايي،         اتحاديه     عضو     هاي      دولت

    را          مـصونيت            دوگـانگي        ً عموماً       يونان   و      هلند             لوكزامبورگ،        فنالند،         فرانسه،       سوئد،          دانمارك،         پرتغال،
      نامه        موافقت    15   و    14       موارد   در  .    اند      شناخته       رسميت    به      عادي        قوانين      ساير    يا       اساسي   ن    قانو     طبق

      بـر      نيز    آن        الحاقي        پروتكل   و         اروپايي       شوراي  )    عضو     هاي      دولت   (   هاي        مصونيت   و          امتيازات       عمومي
        سـاير    و         اروپـا            پارلمـان     در  .      اسـت        شـده          تـصريح           پارلماني      مجلس           نمايندگان    از       صيانت         دوگانگي
                             بحث مـصونت پارلمـاني در        1 ،   است        گرديده     وضع       زمينه     اين    در         مقرراتي    هم     ملي   فرا     هاي         پارلمان

                                                  هـاي عـدالت كيفـري، بـه منزلـه امتيـاز                                                                        قانون اساسي ايران و افغانستان هماننـد بيـشتر نظـام          
                                                                              به دليل اين كه شـوراي ملـي افغانـستان در نظـام جمهـوري اسـالمي                   .                      قانونگذاري مطرح است  

   ل ي     تـشك    ي        مردمـ    ي             قانونگـذار                                     براي نخستين بار است كه مجمـع                                            افغانستان آغاز به كار نموده و       
    در         گذشـته     در      يـا            افغانستان      مجلس       ندگان ي   نما  .    كند   ي   م       چندان    دو    را     بحث   ن ي ا   ت ي   اهم         گرديده،
     است        نداشته      وجود   ي       حكومت           كارگزاران    با        مخالفت   و        اعتراض    نه ي  زم    جه ي  نت      در   و     اند       نبوده      صحنه

  ي   ول  .      گشتند   ي   م    رو      روبه         مجرمانه   ي    ها   ي     ساز      صحنه   و    ها      تهمت       انواع    با          اظهارنظر      صورت    در    يا   و
  ي      قانون   ي    ها     راه    از         استبداد   و    يي           اقتدارگرا    دن ي  كش      چالش    به   ي     برا    نه ي  زم    د، ي  جد   ي     فضا    به      توجه    با

   ب   يـ    تعق      نـه  ي  زم    در    را       ندگان ي   نما       دغدغه       تواند   ي   م   ي         پارلمان   ت ي    مصون     رو،   ن ي ا    از  .    است     شده       فراهم
    تا   م ي    برآن     بخش   ن ي ا    در  .     سازد       برطرف          خودسرانه   ي   ر ي    دستگ   و         مجرمانه   ي    ها   ي     ساز      صحنه   ، ي  فر ي ك

                                                 
1 <http://www.canlii.org/ca/sta/p_1/sec7.html>. 
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   و   ي        اسـالم          انقـالب     از    پس   و   ش ي پ      دوره    دو    در     ران ي ا   ي    فر ي ك      نظام    در    را   ي         پارلمان   ت ي    مصون     گاه ي  جا
   . م  يي   نما  ي   اب ي   ارز   و    سه ي   مقا   ، ي    زمان  ي   ها      دوره      همان    در           افغانستان  ي     حقوق      نظام    با   ق ي   تطب

  
   و   ي        اسـالم        انقالب    از   ش ي پ     ران ي ا   ي  فر ي ك       عدالت      نظام    در   ي         پارلمان   ت ي    مصون     گاه ي  جا   . 1- 5

   . ش . ه      1355   و      1343      مصوب           افغانستان  ي     اساس   ن ي    قوان    با   ق ي   تطب
 تيمـصون ي  نـ يب شيپـ  لـزوم  ،يپارلمـان  مجـالس ي  ريـ گ شـكل ي  ابتدا همان از رانيا حقوق در

         حقـوقي         رژيـم          بررسـي     در. اسـت  گرفته قرار توجه مورد مردم منتخب ندگانينماي  براي  پارلمان
       طـور       بـه     را    آن    از      پـس    و         اسـالمي          انقـالب     از     پيش      دوره    دو          درايران،         ارلماني پ        مصونيت    بر      حاكم
       شـكل       بـه             پارلمـاني           مـصونيت       صورت    دو    هر       نخست،      دوره    در  .    داد      قرار       بررسي      مورد      بايد        متمايز
      بعضي     سوي    از    كه      هايي        مخالفت      دليل    به      دوم،      دوره    در    كه      حالي    در      است؛      بوده      قبول      مورد      كامل

        صـورت            ارتكـابي          جـرائم         قبـال     در           نمايندگان         ناپذيري      تعرض    يا     اسي  اس       قانون        خبرگان       اعضاي    از
    .    است     شده         پذيرفته         مسئوليت     عدم     اصل     فقط         پذيرفت،

 نامه نظام 189 درماده حال نيا با. است امدهين رانيا مشروطهي  اساس قانون دري  ماهو تيمصون
 در كهي  اظهارات يبرا ندگانينما از يك چيه« :است آمده باره نيا دري  ملي  شورا مجلسي  داخل

 بيـ تعق قابـل  دهنـد، ي  مـ  كهيي  آرا يا و ندينماي  م ها ونيكمس اي ي ملي  شورا مجلس جلسات
 كـه  استيي  ها تيفعال مورد در تنها ندگانينما تيمصون مذكور، مقرره اساس بر. »بود نخواهند

جلس و اظهارنظر در م  : ي دهند و آن عبارت است از      م انجامي  ندگينما فهيوظي  ادا سبب به آنان
ي شـورا  مجلـس  جلسات به تنهاي  ندگينماهم چنين عمل به وظيفه      . كميسيون ها و رأي دادن    

 و مجـامع  دري  سخنران يا روزنامه در مطالب نوشتن و شدي  م محدود آن ي ها ونيكمس اي ي مل
 نيـ ا در. بـود  خـارج  مـاده  نيا شمول از و شدي  نم محسوبي  ندگينما فيوظا از گريد جلسات
 نيـ ا دري  گريدي  قانون نص و داشت وجود مذكور ماده تنها تيمصون از قسم نيا مورد در دوره،
  .نداشت وجود مورد

 بـدون ي  كـس  زيدسـتاو  چيهـ  بـه  و عنـوان  چيه به« :مشروطهي  اساس قانون 12 اصل موجب به
     ً  علنـا   اعـضا،  ازي  يكـ     ًانا ياح اگر. بشود آني  اعضا متعرض ندارد حقي  ملي  شورا مجلس بيتصو

 بـا  او درباره استيسي  اجرا ديبا گردد، ريدستگ ارتكاب نيح در و شودي  تيجنا و جنحه مرتكب
ي داخل نامه نييآ از ماده چند در را آنيي  اجرا وهيش و اصل نيا ريتفس. »باشد مجلس استحضار
 :دارد يمـ  مقـرر  نيچنـ  مـذكور  نامـه  نيـي آ 174 مـاده . ديد تواني  م رانياي  ملي  شورا مجلس

 ارتكـاب  خيتـار  منـشأ  كه نيا از اعم شود، متهمي  تيجنا يا جنحه رتكابا بهي  ا ندهينما هرگاه«
 اتهـام  موضوع بر مشتمل گزارش ديباي  دادگستر ريوز باشد، آن از قبل اي ي ندگينما زمان عمل،

ـ  در مزبـور  گزارش. كند ميتقدي  ملي  شورا مجلس به آني  قانون مدارك و ليدال و  جلـسه  نياول
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 مطـابق . »شـد ه به كمسيون قوانين دادگستري ارجاع خواهد         و بدون مباحث   قرائت مجلسي  علن
 مجلـس  محوطـه  از خـارج  در تيـ جنا ارتكـاب  نيحـ  در يا نـده ينما اگر«:نامه نييآ 175 ماده
 اعـزام ي  ملـ ي  شورا مجلس به     ًفورا  ديبا متهم ،ياساس قانون دوازدهم اصل به نظر شود، ريدستگ
 نيقـوان  ونيكمـس  به مباحثه بدون و قرائت هجلس نياول در ان،يجر گزارش مورد نيا در و گردد

  . شودي م رجوعي دادگستر
 امر به تيجنا ارتكاب نيح دري ملي شورا مجلس محوطه در كهي ا ندهينما به نسبت حكم نيا
 دو در مـذكور  موارد در 176 ماده اساس بر. »بود خواهدي  جار زين شود ريدستگ مجلس سيير

 يـا  فيـ توق ادامـه  و ديـ آي  مـ  عمـل  بـه  مجلـس  سيـي ر حكم به متهم موقت فيتوق قبل، ماده
 يـا  اتهـام  موارد از يك هر در. بود خواهدي  دادگستر نيقوان ونيسيكمي  رأ به منوط استخالص

 كـه ي  قـ يتحق هر است مكلف امر، پرونده و گزارش وصول از پسي  دادگستر ونيسيكم ف،يتوق
 خواستن حيتوض و مدارك و اداسن به مراجعه ليقب از است، الزم اتهام موضوع شدن روشني  برا
 وقـت  اسـرع  در و آورد عمـل  بـه  بداند، الزم كهي  گريد اشخاص از قاتيتحق و متهم ندهينما از

 يـا  و متهم ندهينما برائت بر خواه گزارش نيا. كند ميتقدي  ملي  شورا مجلس به را خود گزارش
ـ  نيـ ا در و شـود ي  م مطرح مجلسي  علن جلسه در كند، داللت او بودن مجرم ي ادا از پـس  ابب
 نـده ينما يـك  و مخـالف  ندهينما يك كند، تجاوز ساعت مين از دينبا كه متهم شخص حاتيتوض

 موافق ندگانينما حاتيتوض خاتمه از پس. كنند اظهارنظر ساعت مين توانندي  م هركدام موافق،
 هكـ ي  صـورت  در و كنـد يمـ ي  رأ و اظهـارنظر  بـه  مبادرت ندهينما اتهام درباره مجلس مخالف، و

 بري رأ هرگاه و دارديم اعالم را او برائت مجلس سير بدهد، متهم ندهينما برائت بري رأ مجلس
 وزارت قيـ طر از پرونـده  و شـود  يمـ  سلبي  و ازي  پارلمان تيمصون بدهد، متهم ندهينما بيتعق

 مجلـس ي  داخل نامه نييآ 177 ماده( شودي  م ارجاع صالح دادگاه بهي  دگيرسي  براي  دادگستر
 از پـس  را او تـوان ي  مـ  نده،ينما تيمصون سلب عدم صورت در حقوقدانان نظر به). يملي  شورا
ي و برائـت ي  معنـ  بـه  را تيمـصون  سـلب ي  تقاضا رد« توان ينم و نمود بيتعقي  ندگينما دوران
  .)251 ص، 1386 ،يراج (»دانست
 موجـود ي  هـا  دوره بـا  قيتطب در تواني  م را افغانستاني  فريك نظام دري  پارلمان تيمصون بحث

 1343 مـصوب  افغانستان مشروطهي  اساس قانون هيپا بر انقالب،ي  روزيپ از شيپ رانيا درحقوق
 1355 مـصوب  افغانـستان ي  جمهـور ي  اساسـ  قـانون  اسـاس  بر نيچن هم وي  ديخورشي  هجر
 نيـ ا دري  پارلمـان  تيمصون تيوضع كه صورت نيا به. نمودي  ابيارز و ليتحلي  ديخورشي  هجر
 هيـ پا بـر  ران،يـ ا در اولي  پهلـو  دوره انيپا تا مشروطهي  اساس قانون تياكمح با زمان هم كشور
 22 تـا  1320 سـال  از مزبور تيمصون ليتحل و 1343 مصوب افغانستان مشروطهي  اساس قانون
ي هجـر  1355 مـصوب  افغانـستان ي  جمهـور ي  اساسـ  قـانون  اسـاس  بر ران،يا در 1357 بهمن
  .شوديمي ابيارزي ديخورش
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 مجلـس  دوي  دارا را افغانستاني  شورا ،.)ش.ه 1343(افغانستان مشروطهي  ساسا قانون 42 ماده
 كـه  رانيـ ا مـشروطه ي  اساسـ  قـانون  بـرخالف . 1ديـ نماي  مي  معرف جرگه مشرانو و جرگهي  ولس

 مـشروطه . ا.ق 51 مـاده  صدر در تيمصون از قسم نيا بود؛ نكردهي  نيب شيپ راي  ماهو تيمصون
مطابق اين مـاده، نماينـدگان مجلـس شـورا در     . ده است پيش بيني ش  .) ش.ه 1343 (افغانستان

بيان اظهارات و بياناتي كه در راستاي انجام وظيفه در داخل يا خارج از شـورا ابـراز مـي دارنـد،          
 دري  رأ و نظـر بنابراين براي شمول اين اصل، الزم نيـست اظهـار           . مورد تعقيب قرار نمي گيرند    

 و قيـ تحق راي  نـدگ ينما فيوظـا  ازي  يكـ  كـه  مذكور قانون 68 ماده موجب به. باشد شورا محل
 مجلس در كهي  امور به منحصري  ندگينما فيوظا نموده، عنوان حكومت  َ    ا عمال مورد در مطالعه
 از خـارج  در دولـت  اعمـال  بـه  نسبت تفحص و قيتحق است ممكن رايز ست؛ين رد؛يگي  م انجام

 كـه  رانيـ اي  ملـ ي  شـورا  مجلسي  داخل نامه نظام 189 ماده خالف بر لذا. رديبگ صورت مجلس
 قـانون  51 مـاده  نمـوده،  مطـرح  را هـا  ونيسيكم يا مجلس جلسات در آرا و اظهارات انيب تنها
 در چه –ي  رأ يا هينظر ابراز و دانستهي  قيطر جنبه واجد را مجلس ،2افغانستان مشروطهي  اساس
 عـدم  اصـل  مـشمول  را باشـد  – ... و نيتوه افترا، متضمن اگري  حت – مجلس از خارج يا داخل

                                                 
 و ) جرگه مشرانو از متشكل ( ملي شوراي جرگه، لويه دارد، وجود مجلس نوع سه افغانستان در حاضر حال در 1

: از است شده ليتشك جرگه هيلو. باشدي م افغانستان مردم اراده مظهر نيتري عال جرگه هيلو.باشد مي جرگه ولسي
 سترهي اعضا و وزرا - 3 و ) هاي فرماندار ( هاي ولسوال و اتيوالي شوراها يروسا - 2 ،يملي شوراي اعضا -1

 جرگه ولسي اعضاي. ورزند شركت جرگه هيلو جلسات در تواندي م كه ) كل دادستان( ي ثارنوالي لو و محكمه
 انتخاب محلي شوراهاي و جمهور رئيس توسط مشرانوجرگهي ول شوند؛ي م انتخاب مردم مستقيم رأي توسط

 به احترام و قومي سنت در ريشه كه بوده افغانستان در مجلس ترين قديمي جرگه، لويه ميان اين در.شوند مي
 نيز و كشور كالن و راهبردي مسائل در گيري تصميم آن، نقش كه دارد افغاني فرهنگ در سفيدان ريش و بزرگان
 اعضاي همان آن اعضاي .است شده ييدتأ هم جديد اساسي قانون در كه است بوده اساسي قانون تعديل و تصويب
 ديگر در مؤسسان مجلس به مجلس اين وظايف. است ها شهرستان و استان شوراهاي رؤساي و ملي شوراي
 . دارد شباهت كشورها

  بيني پيش مجلس نمايندگان براي را مصونيت نوع دو هر ش. هـ 1343 مصوب افغانستان مشروطه ا.ق 51 ماده 2
 يا شورا داخل در وظيفه انجام هنگام كه اي نظريه يا رأي علت به شورا عضو هيچ«:دارد مي مقرر ماده اين.است نموده
 شود، متهم جرمي به شورا عضو يك گاه هر. گيرد نمي قرار) قضائي(عدلي تعقيب مورد دارد، مي ابراز آن از خارج
 با مذكور جرگه كه آن از بعد و دهد يم اطالع است، آن عضو متهم كه) مجلسي (اي جرگه به موضوع از مسئول مأمور

 ثلث دو اكثريت با را خود اجازه تواند مي جرگه. گيرد مي قرار عدلي تعقيب تحت متهم بدهد، اجازه ثلث دو اكثريت
 مي آن عضو متهم كه اي جرگه اجازه بدون را متهم تواند مي مسئول مأمور مشهود، جرم موارد در. نمايد مسترد اعضا
 مسئول مأمور كند، ايجاب را توقيف قانوناً عدلي تعقيب هرگاه. نمايد گرفتار و دهد قرار عدلي بتعقي تحت باشد
 مي متهم بدهد، اجازه مذكور جرگه كه صورتي در و برساند مربوطه جرگه اطالع به بالفاصله را موضوع است مكلف
 جرگه اداري هيئت از توقيف اجازه بگيرد صورت جرگه تعطيلي هنگام در اتهام كه صورتي در. شود توقيف تواند

 . »شود مي ارائه تصميم أخذ جهت جرگه آينده جلسه نخستين به هيئت فيصله .گرددمي حاصل
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 اصل از استفاده شرط البته. داندي نميي قضا بيتعق قابل و دانستهي ماهو تيمصون يا تيمسئول
  .باشدي ندگينما فهيوظ انجامي راستا دري رأ و اظهارنظر كه است آن مذكور
ي داخلـ  نامـه  نظـام  177 تـا  174 مـواد  و مشروطهي  اساس قانون 12 اصل همانند آن، بر عالوه

ي مـاهو  تيمـصون  ليـ تكم جهـت  افغانـستان،  مشروطهي  اساس قانون ران،ياي  ملي  شورا مجلس
. است نموده مقرر شوراي  اعضاي  برا راي  فاتيتشر تيمصون ،51 ماده ادامه در مجلس، ندگانينما

 اطـالع  بـه  بالفاصله را موضوع ديبا مسئول مأمور گردد، متهمي  جرم بهي  ا ندهينما اگر نيبنابرا
 جـرم  اگـر . است شوراي  اعضا سوم دو تياكثر اجازه متهم، ندهينما بيعقت شرط. برساند مجلس
 تحـت  را او توانـد ي  مـ  است آن عضو متهم كهي  مجلس اجازه بدون مسئول مأمور باشد، مشهود

 بـه  كـه  ديـ نما فيتوق را متهم ندهينما تواندي  م مسئول مأموري  صورت دري  ول. دهد قرار بيتعق
 مـذكور  ماده مخالف مفهوم. باشد نموده كسب مجلس از را فيتوق اجازه و رسانده مجلس اطالع

 مجلـس  اجـازه  بـدون  مـشهود،  ميجـرا  دري  حتـ  متهم ندهينماي  ريدستگ و فيتوق كه است آن
 چنـد  ذكـر  افغانـستان،  و رانيـ اي  فريك نظام دو هر در تيمصون قسم نيا مورد در. است ممنوع
  .رسديم نظر بهي ضرور نكته
ي شـورا  مجلـس ي  داخل نامه نييآ مواد و رانيا در مشروطه. ا.ق 12 لاص از كه طور همان) الف
ي مـ  اسـتباط  افغانـستان  مـشروطه ي  اساس قانون 51 ماده نيچن هم و )175 و 174 مواد(ي  مل

 در رايـ ز گيـرد، ي  نمـ  بر در را خالف و بوده تيجنا و جنحه شامل تنهاي  پارلمان تيمصون شود،
  .ندارد وجود رد؛يبگ قرار فيتوق و ديتهد رضمع در ندهينما كه آن ميب ،يخالف امور
 »يحقـوق « اصطالح به اي ي مدن امور و شودي  مي  فريك امور شامل تنها تيمصون از قسم نيا) ب
 صـورت  در و داد قـرار ي  حقـوق ي  دعوا طرف را ندگانينما تواني  م ن،يبنابرا. شودي  نم شامل را

 بـه  آنـان  خود فيتوق البته. كرد فيتوق را آنان اموال و صادريي  اجرا حكم آنان هيعل ت،يمحكوم
 مجلـس ي  داخلـ  نامـه  نظـام  190 ماده موجب به خصوص نيا در. نبود ممكن بستانكار خواست

 و   ًما يمـستق ي  حقوق امور و ستين ندگانينما بري  حقوقي  دعاو بر ناظر فوق موارد«: يملي  شورا
 وجـه  قبـال  در ندهينما بازداشت جز. استيي  قضا صالح مراجع به مربوط ،يعموم مقررات طبق

  .»بود خواهدي ملي شورا مجلس اجازه با كه به محكوم
و نزديكـان و مـسكن او را شـامل          هرچند مصونيت از تعرض تنها شامل خـود نماينـده بـود             ) ج

  .داشت وجود نظر اختالف حقوقدانانشد، ولي در مورد مصونيت مسكن نماينده، بين  نمي
 ميجـرا  شـامل  نيچن هم. بود مشهود ريغ و مشهود از عما ميجرا هيكل شامل مزبور تيمصون) د

 از شيپـ ي  ا نـده ينما اگـر  كـه ي  معنـ  نيبد شد،ي  م زيني  ندگينما سمت احراز از شيپي  ارتكاب
 تيمـسئول  شدن دار عهده از بعد و بود شدهي  جرم مرتكب ،يندگينما تيمسئول شدن دار عهده
 گرفتـه  اجـازه  مجلـس  از ديـ با او بيـ تعق بـه  شروعي  برا شد،ي  م كشف مزبور جرم ،يندگينما
ي پارلمـان  تيمـصون  سـلب  به نسبتي  موارد شاهد دوم،ي  پهلو دوره در كهي  طيشرا در. شد يم
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 مـصوب  افغانـستان ي  جمهـور ي  اساسـ  قـانون  هـستيم، ي  مل مجلسي  شورا ندگانينما ازي  برخ
 حـذف  را جرگه مشرانو و جرگهي  ولس مجلس دو بهي  شوري  بند ميتقس ،يشمسي  هجر 1355
ي شـورا  نـدگان ينماي  فريك تيمصون. است رانده سخني  كل طور بهي  ملي  شورا از تنها و نموده

 علـت  به جرگهي  مل عضو چيه«:است شده مقرر تيفيك نيا به زين ديجد قانون 54 ماده دري  مل
 قـرار  )ييقـضا (ي  عـدل  بيـ تعق مـورد  دارد،يمـ  ابـراز  فـه يوظي  اجرا هنگام كهي  اهينظر اي ي رأ
ي ملـ  بـه  موضـوع  از مـسئول  مأمور شود، متهمي  جرم به جرگهي  مل عضو يك گاههر. رديگ ينم

 بيتعق تحت متهم بدهد، اجازه آرا تياكثر با مذكور جرگه كه آن از بعد و دهديم اطالع جرگه
  . رديگيم قراري عدل
ي عـدل  بيـ تعق تحت جرگه، اجازه بدون را متهم تواندي  م مسئول مأمور مشهود، جرم موارد در

 مكلـف  مـسئول  مأمور كند، جابيا را فيتوق       ًقانونا ي  عدل بيتعق هرگاه. دينما گرفتار و دهد قرار
. برسـاند  جرگـه ي  ادار ئـت يه بـه  ليـ تعط هنگـام  در و جرگه اطالع به بالفاصله را موضوع است

 صـورت  ليـ تعط از بعد كه جرگهي  مل جلسه نياول اطالع به را موضوع است مكلفي  ادار ئتيه
 كه تفـاوت آن بـا   است شده مطرح ندگانينماي  ماهو تيمصون ماده، صدر در. »برساند رد،يگيم

دربـاره  . باشـد  مـي  »چه در داخل شـورا يـا خـارج از آن          «قانون اساسي مشروطه، حذف عبارت      
 اتهـام  بـه ي  دگيرسـ  فاتيتـشر  54 مـاده  ادامـه    ت تـشريفاتي نماينـدگان شـوراي ملـي،        مصوني

 اسـت  آن در مـشروطه ي  اساسـ  قانون 51 ماده با ماده نيا تفاوت. است نموده ذكر را ندگانينما
 نيا ضمن. سوم دو تياكثر نه است، گفته سخن آرا تياكثر از متهم ندهينما بيتعق اجازه در كه
 وي  پارلمـان  تيمـصون  سـلب  نحـوه  قـانون،  دو هر دري  پارلمان تيمصون به مربوط مقررات در كه
 مقـرر  افغانستاني  جمهوري  اساس قانون 51 ماده البته. است نشده مشخص را جرم بهي  دگيرس

-يمـ  صورتي  ملي  شوراي  اعضا سوم دو موافقت با ليوك از وكالت ازيامت سلب كه است نموده
  .رديگ

 اقـسام  رشيپذ خصوص در افغانستان و رانيا قانونگذار كرديرو خصوص در كنون تا چه آن بنابر
 دو هـر ي  اسـالم  انقـالب  از شيپ دوره در كه گردديم مشخص د،يگرد مطرحي  پارلمان تيمصون

ي داخلـ  نامـه  نيـي آ و )12 اصـل ( مـشروطه ي  اساسـ  قـانون  لهيوس بهي  پارلمان تيمصون صورت
 1366 و 1355 ،1343 مـصوب ي  اساس نيقوان و )189 و 176 ،175 مواد(ي  ملي  شوراي  مجلس

  .بود شدهي نيبشيپ افغانستان
  
   ي    اسالم       انقالب    از    پس           افغانستان   و     ران ي ا  ي   فر ي ك       عدالت      نظام    در  ي        پارلمان   ت ي    مصون   . 2-  5
 مواد(ياسالمي  شورا مجلسي  داخل نامه نييآ از ماده سه و. ا.ق 86 اصل ران،ياي  فعل،  حقوق در
 در مـذكور ي  قـانون  نـص  چهـار ي  بررس با. است يافته اختصاصي  پارلمان تيمصون به )77 تا 75



 
  1390، پاييز و زمستان 2، شماره 2، دورهمجله حقوق تطبيقي  60

 رشيپـذ  خـصوص  در نقـالب اي  روزيـ پ از پـس  رانيـ ا قانونگذار كرديرو ،يپارلمان تيمصون مورد
  .١گردديم روشني پارلمان تيمصون اقسام از كيهر

 اصـل  عنـوان  بـه  ابتدا ،ياساس قانونيي  نهاي  بررس مجلس در ،يماهو تيمصون به مربوط مقرره
 و آزادنـد      ً  كـامال   خـود  رأي و عقيـده  اظهـار  در مجلـس  نمايندگان« :بود شده نيتدو نيچن 71
 در مقـام ايفـاي      كـه  آرايي يا اند كرده اظهار مجلس در كه ايديعق مناسبت به را هاآن توان نمي

 جنايـت  يـا  جنحـه  مرتكبي  ا نمايندهاگر   .اند، تعقيب يا توقيف كرد    وظايف نمايندگي خود داده   
 مجلـس  آگـاهي  بـه      ً  فـورا   بايد او دستگيري جريان ولي ؛گيرد مي قرار تعقيب مورد ،شود مشهود
 كـه  صـورتي  در .پـذيرد  انجـام  مجلـس  مبعوث  نماينده رحضو با بايد دادرسي و تحقيق و برسد

 در محكوميـت  از قبـل  او بازداشـت  و توقيف ،شود متهم مشهود غير جرم ارتكاب بهي  ا نماينده
 بـه  صـالح  دادگـاه  در او محاكمـه  ولـي  ؛اسـت  مجلس طرف از مصونيت سلب به مشروط ،دادگاه
 دادگـاه  قطعـي  حكـم  اجـراي  و درسيدا اثناي در او نمايندگي وظايف ايفاي مزاحم كه صورتي
 حكـم  مخالفـان،  و موافقـان  صـحبت  از پس اما. »ندارد مصونيت سلب به نيازي نباشد، او درباره
 بـه  تنها ،ياسالمي  شورا مجلس ندگانينما تيمصون و ديرس بيتصو به 86 اصل قالب در مزبور
 محـدود ي  نـدگ ينما فيوظـا ي  فـا يا مقـام  دري  رأ و نظـر  اظهار لحاظ به بيتعق از بودن مصون
 حـضور  تشريفات و تعرضند از مصونيت فاقد اسالمي شوراي مجلس نمايندگان ،بنابراين. ديگرد
  . است يكسان مردم بقيه با ها دادگاه در آنان
ـ  نظـر  اخـتالف . ا.ق 86 اصل ريتفس خصوص در ي گروهـ  كـه ي  ا گونـه  بـه . دارد وجـود ي  فراوان

 در كـه  داننـد ي  مـ  قيمـض  چنـان  را ريتفس رهيداي  گروه و كننديم آن از موسع     ًكامال ي  ريتفس
 قـوه  وقـت  سيـي ري  اسـتفتا  بـه  پاسخ در نگهبان شوراي. ندارد وجود 86 اصليي  گو آن جهينت

. 1: بـه  عنايـت  بـا «: كـرد  ابـراز  صورت اين به را خود نظر 20/10/1380 مورخ  جلسه در هيقضائ
 اصـل  خـصوص  در ايران ياسالم جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح

 الهي قانون و حق برابر در مردم تمام و ندارد اسالمي  ريشه مصونيت: دارد اين از حكايت ا.ق 86
 شكايتي اگر و است تعقيب قابل گيرد، قرار جرم يا گناه مظنه در كه فردي هر و برابرند و يكسان
 آن از و اساسي قانون متعدد صولا. 2 كند؛ تعقيب را او بايد قضايي دستگاه گيرد، انجام او عليه
 موضـوع  اختـصاص . 3 مساوي؛ حقوق از ايران ملت همه برخورداري بر دائر 20 و 19 اصل جمله
 عدم و نمايندگي وظايف ايفاي مقام در و مجلس در نمايندگان رأي و نظر اظهار به ا.ق 86 اصل

 توقيـف  يـا  تعقيـب  منـع  يشـرع  توجيـه  عدم. 4 مجرمانه؛ عناوين و اعمال ارتكاب با آن  مالزمه
 اساسـي  قانون تدوين ي راهنما و ناظر عنوان به) ره(خميني امام حضرت مبارك نظر -.5 مجرم؛

                                                 
 هنگام چون كه استي مستقل بحث ازمنديني اسالمي شورا مجلس ندگانيبرنما نظارت ديجد قانوني بررس 1

 .نبود ريپذ امكان آني رسبر بود، نشده اجرا و بيتصو هنوز مقاله نياي وداور نيتدو
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 توسـط  رسـيدگي  و مجلس در آن جبران لزوم و اشخاص حرمت هتك از پرهيز ضرورت بر داير
 در نظـر  اظهـار  و رأي دادن با  رابطه در و نماينده آزادي بيان مقام در ا،.ق 86 اصل قضائيه؛  قوه

 اين شمول از مجرمانه عناوين و اعمال ارتكاب و است مجلس در نمايندگي وظايف ايفاي جهت
  .»باشد نمي جرم مرتكب مسئوليت منافي آزادي، اين و باشد مي خارج اصل
 است ممكن رايز ندارد؛ تيحج مجلس مذاكرات مشروح كه گفت توانيم مذكور نظري  ابيدرارز

 تمام كه ستين معنا نيا به دهند،يمي  رأي  قانون متن به كهي  كسان و باشد دافراي  شخص نظرات
ي گـر يد نوع به مربوط مذاكرات، نيا ازي  اريبس گذشته، نيا از. اندرفتهيپذ راي  مقدمات مذاكرات

 قـانون،  مـتن  وجـود  بـا  مجمـوع،  در. اسـت  ندگانينماي  عاد ميجرا درباره كه است تيمصون از
 كـه  اسـت  درسـت ). 249 ص ،1381 ،يميكر( ندارد يقانون هيتوج اكراتمذ مشروح از استفاده
 بـودن  توقيف و تعقيب از مصون و نظر اظهار در اسالمي شوراي مجلس نمايندگان كامل آزادي

 شـغل  اهميـت  امـا  اسـت،  متعـارض  -ا.ق 20 و 19 اصول در مقرر -عموم تساوي اصل با ها،آن
 مـشورتي   نظريـه  در كـه  چنـان  است، امتياز اين وضع دليل وظايف، اين بهتر انجام و نمايندگي

 شـده  اشـاره  موضـوع  ايـن  به 10/1/1364 مورخ 7/5613  شماره دادگستري وزارت حقوقي اداره
 دارنـد،  قراري  مختلف هايتيموقع در كهي  اشخاص كه ستين نيا منظور حقوق،ي  تساو در. است

 شـدن، ي  زنـدان  اعدام، موجب خود اتدستور با كهي  قضات. نشود توجه هاتيموقع آن اقتضاي به
 شناخت، مجرم ميجرا نيا در معاونت عنوان به توانينم را شوند،يم افراد اموال فروش و توقيف

 تيوضع نياي  ول. شودي چنين اعمالي انجام دهد، مجرم شناخته مي       گريد شخص اگر كه نيا با
 شـغل  اقتضاي به كه زين مجلس نندگاينما. ندارد قانون مقابل در افرادي  تساو اصل باي  مخالفت
ي جرمـ  مـصداق  اظهـارنظر  نيـ ا چنانچه كنند،يم اظهارنظر كشور،ي  جار امور با رابطه در خود
 مـشاغل  ريسـا  ماننـد ي  اريـ اخت نيچنـ  رايـ ز ،دستنين مجازات و بيتعق قابل باشد، اهانت مانند
 تيمـصون  ن،يبنـابرا . نباشـد  مجـازات  قابـل  كـه  اسـت ي  عـ يطب و اسـت  قانون ازي  ناش ،يعموم
ي تـساو  اصل باي  منافات چيه دارد، مالزمه آنان شغل با و بوده تيموقع اقتضاي چون ندگانينما

 مخـالف  ا.ق 86 اصـل  از نگهبـان  شـوراي  برداشت نيچن هم). 250 ص ،1381 ،يميكر( ندارد
 نماينده نظر اظهار اگر زيرا است؛ نماينده توقيف يا تعقيب منع بر مبني اصل اين نص و صراحت

 توقيـف  و تعقيب امكان جامعه، افراد ساير مانند -باشد نداشته مجرمانه وصف كه باشد نحوي به
 وجـود  توقيـف  و تعقيـب  امكان كه جايي در و گيرد قرار حكم مورد آن منع تا ندارد، وجود وي

 بـراي  امتيـاز  متضمن اصل اين گذشته، آن از. است قبيح قانونگذار توسط آن منع باشد، نداشته
 چنانچـه  اظهـارنظر  در ايرانـي  هـر  و نـدارد  وجود موضوع اين ذكر به نيازي و نيست ندگاننماي

  ).247 ص ،1381 ،يميكر( دارد كامل آزادي نباشد، جرمي متضمن
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 4 اصـل  بودن حاكم كه گفت توان مي مجرم توقيف يا و تعقيب منع شرعي توجيه عدم مورد در
-مـي  قـرار  بحث مورد تفسير، مقام در 4 صلا و نيست ديگر اصول كردن منسوخ معناي به ا.ق

  . باشد شرع مغاير كه كرد تفسيري توان نمي اساسي قانون از يعني. گيرد
 عـالوه  بـه . اسـت  كـرده  بيتصو را اصول بقيه كه كرده وضع گذاري قانون همان نيز را 86 اصل

 كميـت حا در نمايندگي خطير وظايف انجام جهت در بلكه نيست، شرع خالف نماينده مصونيت
 آمـده  ا.ق 84 اصـل  دنبال به و اصول ساير از اخص هم 86 اصل و است ايران اسالمي جمهوري

 در دارد حـق  و اسـت  مـسئول  ملـت  تمـام  برابـر  در نماينده هر«.:ا.ق 84 اصل موجب به. است
 84 اصـل  اجراي ضمانت واقع در 86 اصل. »نمايد نظر اظهار كشور خارجي و داخلي مسائل همه
 امـور  در نظر اظهار براي نماينده به را حق اين 84 اصل در گذار قانون كه معنا اين به. باشد مي

 اعمال امكان ايجاد و نماينده آزادي تضمين براي 86 اصل در و دهد مي كشور خارجي و داخلي
 طبق  همچنين. است نموده بينيپيش را پارلماني مصونيت وي، تعقيب از جلوگيري و حق اين
 اسـتقالل  نظـام،  انقـالب،  اسـالمي،  حـريم  از نگاهباني جهت به مجلس ندگاننماي ا.ق 67 اصل

 ايـن  بـه  بندي پاي دليل و اند نموده ياد سوگند ملت هاي آزادي و حقوق و اساسي قانون كشور،
 وظـايف  ايفـاي  در مـصونيت  از را نماينـدگان  برخـورداري  رسـالت،  اين انجام حسن در سوگند

  . سازد مي ضروري نمايندگي
 مادي ركن ازي  عنصر واجد است ممكن گيرد، مي صورت مجلس نماينده توسط كه نظري اظهار

 ايـن  كـه  آنجـا  از و است معنوي و قانوني ركن دو فاقد ولي باشد، را افترا و اهانت چون جرايمي
 شـناخته  مجـرم  آن كننده اظهار تا نيست جرم است، نمايندگي وظايف ايفاي مقام در نظر اظهار
 بايـد  لـيكن  اسـت؛  نگهبـان  شوراي عهده بر اساسي قانون اصول تفسير كه ستني ترديدي. شود
 را خـود  نظـر  تواند مي نگهبان، شوراي. شد تفكيك به قائل شورا اعضاي تفاسير و نظريات ميان
 در كـه  گونـه آن( كنـد  اعالم نيستند، پارلماني مصونيت داراي مجلس نمايندگان اينكه بر مبني
 ولـي  ،)است داده نظر پارلماني مصونيت نفي بر .ا.ق 86 اصل مورد در خود تفسيري نظريه 1 بند
 رفـع  و تبيين جهت در تفسير زيرا دهد؛ ارائه »ا.ق 86 اصل تفسير« عنوان تحت را آن تواند نمي

 جعفري (باشد نداشته معنايي در ظهور كه دانست مجمل را نصي توان مي هنگامي. است اجمال
 زاده حبيب (باشند نداشته آن از يكساني برداشت مخاطبان، هعام و) 621 ص ،1380 لنگرودي،

 86 اصـل  منطوق از حقوقانان اتقاق به بيقر استنباط كه جايي در). 89،ص 1382 ،انهمكار و
 ر نگهبان شوراي نظر. دارند نظر اتفاق موضوع اين بر و باشد مي گفتاري مطلق مصونيت بر مبني
 در    ً  عمـال   نگهبان شوراي واقع در آيد؟ مي شمار به جملم كدام تفسير مذكور، اصل تفسير مورد

 مطـرح  سوال نيا كهي  حال در. است گرفته ناديده را موجود مصلحت و اقتضائات خود، تشخيص
 مـصونيت  نماينـد،  نظـر  اظهـار  ايمسئله در نگهبان شوراي اعضاي كه باشد نيچن اگر كه است
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 نمايندگان اظهارنظر چرا ندارد، را محاكم در هاآن اظهارنظر از شكايت حق كسي و دارند مطلق
  !نباشد؟ گونهاين اسالمي شوراي مجلس

 بـه  وظيفه حسب بر كهي  ا نماينده كه گفت توانيم .ا. ق 156 اصل با اصل اين تعارض مورد در
 پردازد، مي اشخاص ساير و امور ساير به نسبت تفحص و تحقيق تعديل، و جرح انتقاد، استيضاح،

 عبـاراتي  و سازد مي مال بر را عيوب و ها كاستي بلكه پردازد، نمي كسي تحسين و يدتمج به     ًنوعا 
 وجـود  عقيـدتي،  يـا  اخالقـي  حتـي  و مـالي  و اداري فـساد  مـديريت،  فقد كفايت، عدم قبيل از

 و تـوهين  را آنهـا  مخاطب، است ممكن. راند مي زبان بر را آنها نظاير و نظميبي ارتشا، اختالس،
 سـبب  بـه  نمايندگي وظايف انجام صورت اين در. شود خواستار را نماينده پيگرد و دانسته افترا
 جـرم  رد،يـ گيمـ  صـورت  قـانون  حكـم  به چون نظرها اظهار تمام. نيست ممكن تعقيب از ترس

ي شـرع  لحـاظ  ازي  و فيـ توق يا بيتعق منع و شود شناخته مجرم نظر آن اظهاركننده تا ستين
 تيمـصون  كـه  ستيـ ني  شـك  چيهـ ). 250 ص ،1382 ،ارانزاده و همكـ   حبيب( باشد موجه ريغ

ي عمـوم  مـسائل  رامـون يپ اظهارنظري  برا الزم حد ازي  ا ندهينما كه شود موجب دينباي  پارلمان
 كه است اساس نيهم بر. دهد قرار اشخاص حرمت هتكي  براي  الهيوس را آن و رود فراتر كشور

 ،يقـانون  ت،يمـصون  حداقل نيا و ندارد ودوج تيمصون ندگان،ينماي  ارتكاب اعمال تمام مقابل در
  ). 251 ص ،1382 ،زاده و همكارانحبيب( استي شرع وي ضرور

 رو، نيـ ا از. گريد زيچ نه و است »يرأ و نظر اظهار« است، شده شمرده آزاد 86 اصل در چه آن
 سپـ . راي  انـشائ  جمالت نه و رديگ بر در راي  اخبار جمالت تنها نظر اظهار كه رسدي  م نظر به
 بـه  دهـد، ي  حكمـ  ،يفـرد  عمـل ي  برا يا كندي  خالف كار به امر مجلس بونيتر پشتي  كس اگر
 مقام در ديبا نيزي  رأ. ستين 86 اصل مشمول نهاد، آن بر اظهارنظر عنوان     ًعرفا  نتوان كهي  طور
 فيوظـا ي  فـا يا مقام در« مجلس ندگانينما اصل نيا صدر طبق نيچن هم. باشد قانون بيتصو
 در نظر اظهار اصل، نيا ديق نيترمهم واقع در. آزادند     ًكامال  خودي  رأ و اظهارنظر در »يندگينما

 ،ياسـالم ي  شـورا  مجلـس ي  داخل نامه نييآ 75 ماده تبصره. استي  ندگينما فيوظاي  فايا مقام
 هـا، ونيسيـ كم جلـسات ي  هـا بحـث  دسـتور،  داخـل ي  هابحث نطق، شامل راي  ندگينما فيوظا

 وي  نظـارت  مـوارد  ريسـا  و شـود يمـ  انجامي  اساس قانون 84 اصل لاعماي  برا كهيي  اظهارنظرها
 عمـوم  در قـانون  وضـع  شـامل  تـوان يم زين راي  قانون وي  نظارت موارد گريد. است دانستهي  قانون

 ،)73 اصـل (ي  عـاد  نيقـوان  ريتفـس  و شـرح  ،)71 اصل(ي  اساس قانون در مقرر حدود در مسائل
 و قراردادهـا  هـا، نامه مقاوله ها،عهدنامه بيتصو ،)76 اصل( كشور امور تمام در تفحص و قيتحق

 ،)78 اصـل ( خـاص  طيشـرا  بـا ي  مـرز  خطـوط  در تغيير ،)77 اصل(ي  المللنيبي  انامه موافقت
ي داخلـ  وي  خـارج  بالعوضي  هاكمك و وام دادن و گرفتن ،)79 اصل(ي  نظام حكومتي  برقرار

 طيشرا با ريغ بهي دولت اموال و بناها انتقال ،)82 اصل(ي خارج كارشناسان استخدام ،)80 اصل(
ـ  از سـئوال  ،)87 اصـل ( رانيـ وز ئتيه و وزرا به اعتمادي  رأ ،)83 اصل( خاص  و جمهـور  سيرئ
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 و )89 اصل( رانيوز ئتيه يا وزرا از كيهر و  جمهور سيير ضاحياست ،)88 اصل( وزرا از كيهر
  . دانست )90 اصل( مجلس كار طرز از اتيشكا بهي دگيرس

 ازي  كـ ي ي فـا يا مقام در كه آزادند     ًكامال ي  رأ و اظهارنظر در ندگانينماي  صورت در تنها ،نيبنابرا
 كند، بيترغي  نظميب و شورش به را مردم خود نطق دري  ا ندهينما اگر    ًمثال . باشند فيوظا نيا

 فوق نيعناو از يك چيه ليذ در و نبوده اظهارنظر عمل نيا چون. بود نخواهد 86 اصل مشمول
 وجـود  يا كشوري  خارج استيس تيوضع به نسبت توانديم او كه استي  حال در نيا. جدگنينم

 مجلس ندگانينما توانينم ،86 اصل استناد به بنابر. كند اظهارنظر دركشور هاتيمحدودي  برخ
ي نـدگ ينما فيوظـا ي  فـا يا مقام در كهيي  آرا يا اندكرده اظهار مجلس در كهي  نظرات سبب به را

 قـانون يي  نهـا ي  بررسـ  مجلـس ي  اعـضا  ازي  يكـ  حال، نيا با. كرد فيتوق و بيتعق اند،داده خود
   :ديگويم فوق اصل رامونيپي ريگيرأ هنگامي اساس

 اسـتناد  بـا  زين نگهباني  شورا محترمي  اعضا مشابه طور به. »دارد حق كه است مجلس در آن«
 بـه  توجـه  بـا  دارنديم انيب خود اظهارنظر از سه بند در ق،يمض ريتفس هيپا بر و ماده منطوق به
 كننـد، يمـ  اظهارنظر مجلس در ندگانينما كهي  زمان تنها است، مكان ديق »مجلس در« كه نيا

 اصـل  نيا شمول از آناني  انتخاب حوزه     ِمردم  جمع در آنان اظهارنظر و هستند اصل نيا مشمول
 عـدم  نبـودن  منحـصر  بر توانيم مزبور، اصل ليتحل با رسدي  م نظر به حال نيا با. است خارج
 فيوظاي  فايا مقام در«ي  معن به ديبا      ًظاهرا  »مجلس در« عبارت. شد واقف مجلس به تيمسئول

 ديق هم »يندگينما فيوظاي  فايا مقام در« عبارت اصل، صدر در رايز باشدغ »مجلسي  ندگينما
 ،يخـان ي  تقـ ( باشـد  نيچنـ  ديـ با       ً  قاعـدتا   هم اصل ليذ در. »يرأ« ديق هم و است »اظهارنظر«

 كـرده ي  مجمعـ  يا ونيسيكم در حضور به مأمور را ندهينما مجلس، است ممكن). 3، ص   1380
. استي  ندگينما فيوظاي  فايا مقام در او اظهارنظر حال هر دري  ول است مجلس از ريغ كه باشد
 برشـمرده  راي  نـدگ ينما فيوظـا  كـه  مجلسي  داخل نامهنييآ 75 ماده تبصره اساس بر نيبنابرا
 كه، نيا بعد نكته. ستين مجلس صحن به محدود اصل، نياي  مكان محدوده گفت نتوايم است،
  . است كرده منعي طيشرا با را ندهينما فيتوق و بيتعق 86 اصل
 ،يبازپرسـ  ايي يـ  بـازجو  سـكونت،  محـل  شيتفت ،يبدني  بازرس از است عبارت فيتوق يا بيتعق
 نـده ينما ديـ تحد يـا  ديـ تهد وي  آزاد سـلب  موجب كهي  عمل نوع هر مجموع در و كردني  زندان
 د؛يكـش  ريتفاسـ ي  برخـ  بري  بطالن خط جهينت در و افتيدر توانيم لفظ دو نيا از چه آن. بشود

 و رودي  مـ  كـار  بـه  جـرم  ارتكـاب  به متهم اشخاص مورد در تنها فيتوق و بيتعق كه است نيا
 از مـصون  شهيـ هم ،-يعـاد  مردم و مجلس ندهينما از اعم - نشده مرتكب راي  جرم كهي  شخص
 اصل خصوص در نگهباني  شورا  ِي ريتفس نظر به استي  پاسخ نييتب نيا. است فيتوق و بيتعق
 كـه  دانـد يمـ يي  جـا  در را اصـل  محدوده و داندينم جرم ارتكاب شامل را اصل نيا كه ا.ق 86
 و نداشـته  وجـود ي  اصـل  نيچن هرگزيي  گو ر،يتفس نيا جهينت در كه باشد؛ افتهين ارتكابي  جرم
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 جـرم ي  ماد عنصر حداقل كه ابدييم مصداقيي  جا در اصل نيا رفتيپذ ديبا كهي  حال در .ندارد
 ر،يتفـس  و ليـ دل نيا بدون و است بوده نيهم زين آن ميتنظ ليدل      ًاساسا  رايز باشد؛ يافته تحقق
  . شوديم ليتعط 86 اصل

 مـردم  دآحـا  همـه ي  بـرا  و نـدارد  86 اصل بيتصو به ازين. ا.ق37 اصل و برائت اصل به تمسك
 ثغور و حدود نييتب وي اساس قانون  اصالح راه نيبهتر رسدي م نظر به حال، نيا با. است ممكن
 نظـر  دييـ تا تيـ نها در و مزبور اصل متن در رفته كار به وديق و الفاظ گرفتن نظر در با 86 اصل
  .استي ريگيرا در شركت قيطر از مردم توسط ندگانينما
ي اساسـ  قـانون  دري  فاتيتـشر  تيمـصون  گفـت  ديـ باي  لمـان پار تيمـصون  گريد قسم خصوص در

 شـرع  و اسـالم  خـالف  جمله از مختلف ليدال به. است نشدهي  نيبشيپ رانياي  اسالمي  جمهور
 آن رشيپـذ  از رانيـ ا قانونگذار ،ياساس قانون 86 اصل بيتصو هنگام ،يفاتيتشر تيمصون بودن

 بيتصو انيجر در شد، عنوان زين ترشيپ كه طور همان. نمودي  خوددار مجلس ندگانينماي  برا
 كـه  ديگرد مطرحي  فاتيتشر تيمصون نهيزم در مكرر 71 اصل عنوان تحتي  اصل ،ياساس قانون

 رايز است؛ي  ا دهيعد اتيتجرب بري  مبتن تيمصون وضع كه نيا بري  مبن خبرگان ازي  يك استدالل
 مـورد  اسـت؛  الزم تيمـصون  نيـ ا لـذا  كنند؛يم بازداشت هفته يك را ندهينماي  واه اتهام يك با

ي فاتيتـشر  تيمـصون  ،ياساسـ  قانونيي  نهاي  بررس مذاكرات در تينها دري  ول. گرفت قرار قبول
 مـاده  بيتـصو  انيجر در وجود نيا با. دينرس بيتصو بهي  اسالمي  شورا مجلس ندگانينماي  برا

 خبرگـان  مجلـس ،  ندگانينما مورد دري  فاتيتشر تيمصون خبرگان، مجلسي  داخل نامهنييآ 30
 ازي  يكـ     ً  انـا  ياح اگـر « :شـد  بيتـصو  صـورت  نيا به قاطع تياكثر باي  اساس قانونيي  نهاي  بررس
 گـردد،  ريدسـتگ  ارتكـاب  نيحـ  در بشودي  تيجنا يا جنحه مرتكب     ًعلنا  خبرگان مجلسي  اعضا
ي مـشورت  هينظر در زين هييقضا قوهي  حقوق اداره. »برسد خبرگان مجلس اطالع به ديبا او بيتعق

 در تنهـا  راي  پارلمان تيمصون ،.ا.ق 86 اصل به استناد از پس 1/10/1364 مورخ 7/5613 شماره
 ليـ قاي  اسالمي  شورا مجلس ندگانينماي  براي  گريد تيمصون و دانستهي  مجر 86 اصل حدود
 پـس  چه وي  ندگينما سمت از شيپ چه ،ياسالمي  شورا مجلس ندگانينما نيبنابرا. است نشده

 باشـند يمـ ي  اسالم مجازات قانون وي  فريكي  دادرس نييآ مقررات تابع ممرد عموم مانند آن، از
 وي  ندگينما شغل تيحساس لحاظ به كه استي  حال در نيا. )191 ص،  1384 االسالمي، شيخ(

 فاتيتـشر  تيـ رعا بـا  البتـه  ،يتيمصون نيچن است الزم نده،ينما شخص بودن توطئه معرض در
  .ديگرديمي نيبشيپ خاص،

ي اسـالم ي  جمهـور ي  اساس قانون 102 و 101 مواد در راي  پارلمان تيمصون انستانافغ قانونگذار
 هـيچ « افغانـستان  اسالمي جمهوري. ا.ق 101 ماده موجب به. است نمودهي  نيبشيپ افغانستان،

 مـورد  دارد، مـي  ابـراز  وظيفـه  اجـراي  هنگـام  در كهي  ا نظريه يا رأي علت به ملي، شوراي عضو
 كـرده  صـحبت  »هيـ نظر« اي »يرأ« دادن از مذكور ماده. »گيرد نمي رقرا) قضائي (عدلي تعقيب
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 اقـوال  و اعمـال  و اسـت  هيـ نظر اي يـ  رأ دادن به محدود نده،ينما تيمسئول عدم ن،يبنابرا. است
 كـه  است آن در رانيا. ا.ق 86 اصل با ماده نيا تفاوت تنها. شودي  نم ماده نيا مشمول نده،ينما

 سـخن ي  رأ و نظريـه  از 101 مادهي  ول است؛ كرده صحبتي  رأ و نظر اظهار از 86 اصل منطوق
 تـا  شـود يم مطرحي  تجرب مسائل در شتريب ،يتئور و هينظر رسديم نظر به. است آورده انيم به

 داشـته  را مـسئله  يـك  بـه  مربوط مشاهده مورد قيحقا نييتعيي  توانا ديبا وي  تجرب ريغ مسائل
 بر كامل اشراف و شتريب نظر دقت با ديبا ندهينما ن،ينابراب. باشد نداشته هاآن باي  رتيمغا و باشد

 با قانون متن در هينظر عنوان از استفاده حال هر به. دينما مطرح را شيخو هينظر وي  رأ مسئله،
 چشم به 101 ماده در كهي گريد مهم ديق. است اظهارنظري معنا در شده، ارائه ريتفاس به توجه

 »يندگينما فيوظاي  فايا مقام در« عبارت معادل كه است »فهيوظي  اجرا هنگام در« خورد،يم
 در تواننـد يمـ  انيـ بي  آزاد بـا ي  ملـ ي  شوراي  اعضا نيبنابرا. است رانيا. ا.ق 86 اصل در مذكور
. دهنـد  انجـام  احـسن  نحـو  بـه  و دغدغـه  بدون را خودي  ندگينما فيوظا فه،يوظ انجامي  راستا
 تخلفات،ي  جلو و كنندي  بررس و نقد راي  حكومت رانكارگزا و وزرا عملكرد دارند حق ندگانينما

ي ملـ ي  شـورا  مجلـس ي  داخلـ  عمـل  طرز. رنديبگ را هايكاست و هانقص ،يخودكامگ و استبداد
  . است ساكتي ندگينما فيوظا شمول مورد در )جرگه مشرانو جرگه،ي ولس( افغانستان

 خالف بر كه گفت تواني  م زين افغانستان قانون در تيمسئول عدم اصلي  مكان محدوده مورد در
 قانونگـذار  كـه  نيـ ا بـه  توجه با دارد، وجود نظر اختالف محدوده نيا مورد در كه رانيا مقررات

 تـوان، ي  مـ  را اصـل  نيا محدوده است؛ نكرده پارلمان دري  رأ و اظهارنظر بري  ااشاره افغانستان،
ي نظـر  يـا  كنـد  راديـ اي  نطقـ  پارلمان از خارجي  اندهينما اگر پس. دانستي  پارلمان فرا محدوده

  . شد نخواهد شناخته مسئول باشد، داشته بودن مجرمانه شائبه كه بدهد
 قانونگـذار . باشـد يمـ  )ييقـضا (ي  عـدل  بيـ تعق افغانـستان، ي  اساسـ  قـانون  101 ماده گريد ديق

 كـه ي  انـده ينما لـذا . اسـت  اوردهيـ ن انيم بهي  سخن ماده، نيا در »فيتوق« عبارت از افغانستان
 هـم  بيتعق مورد باشد، جرمي  كسان اي ي كس نظر از كه بدهدي  نظر اي ي رأ فه،يوظ انجام هنگام
ي كلـ  طـور  بـه  افغانـستان، ي  اسـالم ي  جمهـور ي  اساس قانون .فيتوق به برسد چه رديگينم قرار
 موجب بهي  فريك بيتعق مورد در. است نكرده رد راي  ملي  شوراي  اعضا فيتوق وي  فريك بيتعق
 را موضـوع  است مكلف مسئول، مأمور گردد،ي  جرم به متهمي  ملي  شورا عضو هرگاه 102 ماده
 تحت را مظنون توانديمي  صورت در مسئول مأمور وجود، نيا با. برساند مربوطه مجلس اطالع به
 كه راي  مجلس اذن يا و باشد مشهود جرم به مربوط هيقض يا كه دينما گرفتار و داده قرار بيتعق

ي بـاال  ارزش به توجه با شك، هرگونه بروز صورت در. باشد كرده تافيدر است، آن عضو مظنون
ي ملـ ي  شـورا ي  لـ يتعط زمـان  در اتهـام  اگر. استي  ضرور مربوطه مجلس اجازه پارلمان،يي  كارا

 و نمـود  اخـذ  مربوطـه  مجلـس ي  ادار ئـت يه از توانيم را فيتوق اي ي گرفتار اجازه افتد، اتفاق
  .شوديم ارائه ميتصم اخذ جهت مجلس جلسه نينخست به ئتيه نيا ميتصم
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 نماينده دستگيري و توقيف كه است آن افغانستان .ا. ق 102  ماده سوم پاراگراف مخالف مفهوم
ي خـوب  به ند،يفرا نيا. است ممنوع) جرگه ولسي يا جرگه مشرانو (مربوطه مجلس تصويب بدون

ي داخل فيوظا     ِاصول  در. بدارد مصون مجرمانهي  هايسازصحنه و هاتوطئه از را ندهينما توانديم
ي اعـضا ي  فاتيتـشر  تيمـصون  بحـث  به كه شودينم افتي ي ا ماده جرگه، مشرانو و جرگهي  ولس

 مـصونيتي  همـان  از نيـز  جرگـه  لويـه  اعـضاي  افغانـستان؛  ا.ق ماده طبق. باشد پرداخته پارلمان
 منـدرج  احكـام  رگه،ج لويه بودن داير هنگام لذا. برخوردارند ملي شوراي اعضاي كه برخوردارند

  .گردد مي تطبيق آن اعضاي مورد در .ا. ق 102و 101 مواد در
  
   جه ي  نت

 هـر  ،ياسـالم  انقالب از شيپ دوره در ران،ياي  پارلمان تيمصون بر حاكمي  حقوق ميرژي  بررس در
 مجلـس ي  داخلـ  نامـه  نييآ و )12 اصل( مشروطهي  اساس قانون دري  پارلمان تيمصون صورت دو

 انقـالب  از پـس  امـا  بـود؛  شـده ي  نيبشيپ كامل شكل به )189 و 176 ،175 مواد(ي  ملي  شورا
 تيمـسئول  عدم اصل تنها مجلسي  داخل نامهنييآ وي  اسالمي  جمهوري  اساس قانون در ،ياسالم

 نـشده ي  نـ يبشيپـ ي  اسـالم ي  شورا مجلس ندگانينماي  براي  فاتيتشر تيمصون و شده رفتهيپذ
 ليتـشك  از شيپ افغانستان، 1366 و 1355 ،1343 وبمصي  اساس نيقوان در كهي  حال در. است
  .بود شدهي نيبشيپ تيمصون نوع دو هر ،ياسالمي جمهور دولت
ي پارلمان تيمصون ،)102 و 101 مواد( 1382 مصوب افغانستاني  اسالمي  جمهوري  اساس قانون

ي اعـضا  نستانافغا در رو، نيا از. است نموده مقرري  ملي  شورا ندهينماي  برا آن نوع دو هر در را
 و بيتعق هرگونه از جرم، ارتكاب صورت در ،يرأ و نظر اظهار مقام در تيمصون بر عالوه پارلمان

 اعمـال  آنـان  مـورد  در معمـول  وهيشـ  بـه ي  دادرس نييآ ازي  بخش و مصونند زيني  فريك فيتوق
 اسـت  نآ د،يق تنها و است اطالق بر اصل ندگان،ينما تيمصون دامنه انحصار مورد در .گردد ينم
ي اسـالم ي  جمهـور  .ا.ق 101 مـاده  اطالق و ظاهر. باشدي  ندگينما فيوظا انجامي  راستا در كه

 دري  تيمحـدود  چيهـ  و دارد نـدگان ينما مـداوم  و مطلق تيمسئول عدم بر داللت زين افغانستان
 وي  عـاد  حالـت  در يـا  باشد افترا و نيتوه ندگانينما نظرات ولو ندارد وجود نظر اظهاري  محتوا

  .باشد جرمي ندگينما ريغ
 وجـود ي  حيصـر  حكم افغانستان، و رانيا قانون در ت،يمسئول عدم اصلي  زمان محدوده مورد در

 مطابق كه زمان همان از رانياي  اسالمي  شورا مجلس ندگانينما كه رسدي  م نظر بهي  ول. ندارد
 از كننـد؛ يمـ  ادا را نظـام  اركـان  و ها ارزش ازي  پاسدار و نظام بهي  وفادار سوگند .ا.ق 67 اصل
 از اسـت  داشـته  مقرر كه افغانستاني  اسالمي  جمهور ا.ق 83 ماده مطابق. برخوردارند تيمصون
 اصـول  3 مـاده  و كنـد يمـ  كـار  بـه  شروع ديجد مجلس انتخابات، جينتا اعالم يافتن انيپا زمان
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ي شـورا  تانتخابا جينتاي  رسم اعالن از بعد كه نيا بري  مبن جرگه مشرانو و جرگهي  ولسي  داخل
 ارسـال  مجلـس  جلـسه  نينخست ليتشك مكان و زمان نييتع جهت اعضاي براي  ا هياطالع ،يمل
 تيمـصون  از آني  رسـم  اعـالن  و جينتـا  اعـالم  يـافتن  انيـ پا زمـان  از پارلمـان ي  اعضا شود؛ يم

  .برخوردارند
 بـه  دمحـدو  فـراوان، ي  نظرها اختالف وجود با رانياي  اساس قانون در زين اصل نياي  مكان قلمرو
 فيوظـا  مجلـس، ي  داخلـ  نامـه نيـي آ 75 ماده ليذ تبصره به توجه با رايز ست؛ين مجلس صحن

ي اساسـ  قـانون  در. رديـ گيمـ  انجـام  مجلـس  در كـه  ستيـ ني  امـور  به منحصر تنهاي  ندگينما
 عـدم  اصـل ي  مكـان  محـدوده  پارلمـان،  در آرا و اظهـارات  انيـ ب ديـ ق عدم به توجه با افغانستان

 شـامل  زيـ ن را مجلـس  از خـارج  در آرا و اظهـارات  انيب و استي  پارلمان افر محدوده ت،يمسئول
  .باشدينم هاونيسيكم جلسات و پارلماني تاالرها به محدود و شود يم

ي جمهـور ي  اساسـ  قـانون  در گفـت  ديـ با زيـ ني  ريناپذ تعرض اصلي  موضوع دامنه خصوص در
 ،يمـال  ،يحقـوق ي  دعـاو  مـورد  در و استي  فريك مسائل به محدود اصل نيا افغانستان،ي  اسالم
 عـدم  وجـود  با. هستندي  عموم مقررات مشمول افراد ريسا مانندي  ملي  شورا ندگانينما ،يخالف
 نامه داخلي مجلـس شـوراي اسـالمي در مـورد            نييآ ران،يا قانون دري  ريناپذ تعرض اصل قبول

 اساسـي   قـانون . خطاهاي انضباطي و تخلفات نمايندگان مجـازات هـايي در نظـر گرفتـه اسـت               
 تيرسـم  بـه ي  نسب صورت به راي  ريناپذ تعرض اصل 102 ماده در افغانستانجمهوري اسالمي   

 رد راي  ملـ ي  شـورا ي  اعـضا  فيـ توق وي  فـر يك بيتعقي  كل طور به قانون نيا در. است شناخته
  . است نكرده

ي گـردد، شـرط شـده اسـت كـه           جرم به متهمي  ملي  شورا عضو هرگاهي  فريك بيتعق مورد در
ولي در مورد جرم مـشهود، تعقيـب و         . ئول موضوع را به اطالع مجلس مربوطه برساند       مأمور مس 

بنابراين . پيگيري كيفري، شرط خاصي نداشته و از سوي قانون اساسي مجاز شناخته شده است             
اگر تعقيب قضايي و دنبال كردن پرونـده، توقيـف را ايجـاب كنـد، موضـوع بالفاصـله بايـد بـه                       

اين كافي نيست كـه  . انده شود و تصويب آن از مجلس كسب گردد        استحضار مجلس مربوطه رس   
-توانند اشتباه باشند، تنها با قـضايايي مـي  يك جرم مورد مشاهده قرار گيرد؛ زيرا مشاهدات مي     

اگر . توان به اين ترتيب رفتار نمود كه مظنون در حال ارتكاب جرم دستگير و توقيف شده باشد                
قانون اساسي مأمور مـسئول را مكلـف مـي    .  ملي اتفاق افتداين مسائل در زمان تعطيلي شوراي  

كند تا در صورت تعطيلي مجلس از هيئت اداري آن كسب اجـازه كنـد و موضـوع در نخـستين            
رسد قانون گذار افغانستان نسبت به      در مجموع، به نظر مي    . جلسه جهت اخذ تصميم ارائه گردد     

بـا  . بيني كـرده اسـت    مصونيت پارلماني را پيش   تري بحث   قانونگذار ايران، به شكل بهتر و وسيع      
ءتعبير، سردرگمي و   هايي هستند كه باعث ايجاد سو     اين وجود هر دو نظام حقوقي داراي كاستي       

  .شودابهام مي
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 بـه   -هاي خويش محدوده اين اصل را     پيشنهاد مي شود كه قانونگذار در متن قانون يا آيين نامه          
پارلماني كه نص صريح قانوني در هـر دو كـشور موجـود             ويژه محدوده زماني و مكاني مصونيت       

 مشخص نمايد و اين كه قانونگذار افغانستان هماننـد قانونگـذار ايـران، شـمول وظـايف                  -نيست
هاي داخلي مجلس مشخص نمايد تا از اختالف نظرهـاي موجـود كـه              نمايندگي را در آيين نامه    

ضمن اين كـه در قـانون اساسـي         . كاهدبيشتر بر سر مصاديق و جزئيات اين وظايف مي باشد، ب          
از اين رو پيشنهاد مي شود      . افغانستان در مورد سوگند نمايندگان مجلس تصريحي وجو د ندارد         
  )1، ص 2007مشتاقي،  (.در اصالحات آينده در متن قانون اساسي به اين مورد پرداخته شود

 مجلـس ي  داخلي  ها نامه نييآ در گرفته صورت اصالحات بهدر جمهوري اسالمي ايران با توجه       
 تيمـصون  بحـث ي  تـر روشـن  و تـر جـامع  شـكل  به قانونگذار كه بود بهتر 26/9/1387 خيتار در

 مـوارد  گرفتـه  انجام اصالحات متأسفانه كه دينما نييتب راي  فاتيتشر تيمصون ژهيو به ،يپارلمان
  :شديم شامل را قرار نيا بهي موارد تنها و شودينم شامل را مذكور

  بود؛ آمده 75 ماده تبصره در نطق از بعد كه »دستور از قبل« عبارت فحذ -1 
  ؛ديگرد نيگزيجا »يا نطق ضمني رسم جلسه« عبارت و حذف 77 ماده در »ضمن« كلمه -2 
  . شد اصالح »قهيدق پنج« عبارت به »قهيدق ده« عبارت -3 

 نظـارت « محـور  سـه  بـر  كـه  ندگانينما بر نظارت طرح كه است توجه مورد نكته نيا تينها در
 و نـدگان ينما بـر  مـردم  نظـارت « ،»مجلس و ندگانينما بر مجلس نظارت« ،»مجلس بر مجلس
 كه استي اساس اشكاالتي دارا موجود تيوضع با بيتصو صورت در است، شده نيتدو »مجلس

   .است دهيگرد خارج ما بحث ازيي نها بيتصو عدم ليدل به مقاله نيا نيتدو زمان در
  

    خذ    و مĤ       منابع
   ي    فارس   .   الف

  .يهمشهر هينشر ،»يپارلمان تيمصون« ،)1380( زهرا ،يميابراه .1
 علـيهم  بيت اهل فقه تخصصي فصلنامه ، »فقه نگاه از پارلماني مصونيت « ،)1381 (  قاسم براهيمي، ا .2

  .143-108 صص ،  30   ش  ،8 دوره ،السالم
 انتـشارات  و چـاپ  سـازمان  :       تهـران   ،1 ج جلد، دو ،كيفري دادرسي آيين  ،)1368 (محمود آخوندي، .3

  .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت
  ).1380( مجلسي ها پژوهش مركز ،تيمصون خصوص در كشور حقوقدانان نظرات .4
 ،)زبان چهار به مصطلحات فرهنگ(    ّ   الل غات مجمع ،)1374(آ آذرنوش، و ،.م شيرازي، زاده اله يتآ .5

  .اسالمي فرهنگ نشر دفتر :تهران
 ،ندگانينماي پارلمان تيمصون خصوص در كشور دانان قوقح نظرات ،)1380(بهروز ،يخاني تق .6

  .مجلسي ها پژوهش مركز انتشارات: تهران
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  .دانش گنج انتشارات :تهران ،11 چ ،حقوقي نولوژيترم ،)1380(جعفر محمد ،يلنگرودي جعفر .7
 حقوق در پارلماني مصونيت« ،)1382 (دريد سيد مجاب، موسوي و جعفر محمد زاده، حبيب .8

  .100- 47 صص ،4 شماره ،7 دوره ،مدرس نامهفصل ،»كيفري
   .دانش گنج انتشارات :     تهران  ،)مقاالت مجموعه (كيفري فرايند ،)1377 (م خزاني، .9

 چـاپ  و انتـشارات   مؤسسه :تهران ،2 چ ،14 ج      جديد،      دوره  ،دهخدا نامه لغت ،)1377 ( . ا  . ع  دهخدا، .10
  .تهران دانشگاه

 ،57 ش ،14 س ،پـژوهش  و مجلـس  جلـه م ،»يپارلمـان  تيمصون« ،)1386 (يهـاد  محمد ،يراج .11
  .233-270صص 

 پيـروزي  از بعـد  و قبـل ( ايـران  در پارلمـاني  مصونيت ،)1384( محسن سيد االسالمي، شيخ .12
  .اسالمي انقالب اسناد مركز :تهران ،)اسالمي انقالب

ـ  حقـوق  دري  پارلمـان  تيمصوني  قيتطب مطالعه ،)1385( ---------------------- .13 ي اساس
 .7 و 6 شماره چهارم، سال ،ياساس حقوق هينشر ،جهاني كشورها ازي برخ و رانيا

ـ يتطب حقوق در ندگانينماي  پارلمان تيمصون ،)1382(منـوچهر  ،يمؤتمني  طباطبائ .14  هينـشر  ،يق
  .اول شماره اول، سال ،ياساس حقوق

   دادگستر نشر :تهران ،7چ ،اساسي حقوق هاي بايسته ،)1380( ابوالفضل پناهي، شريعت قاضي .15
   .دادگستر نشر  :     تهران  ،عمومي حقوق مباني  ، )    1370 (  ناصر زيان،كاتو  .  16
 دري  پارلمـان  تيمـصون  حدود درباره نگهباني  شورا ريتفس بري  نقد   ، )    1381 (    عباس   ، ي م ي  كر  .  17

   .  58       شماره   ، ي  اس ي س      علوم   و      حقوق         دانشكده      مجله   ،رانياي اسالمي جمهوري اساس قانون
  .6 ش د،جدي دوره ،)1380( مركز دادگستري وكالي كانون مجله .18
ـ  حقوقي  برا پالنك ماكس توتيستيان رهنمود   ، )    2007   ( ن ي   رام   ، ي     مشتاق  .  19    ،افغانـستان ي  اساس

        حقـوق    و   ي      عموم   ي    سو ي   مقا      حقوق     توت ي  ست ي  ان     رات ا  تش ن ا  :         آلمان      دلبرگ ي  ها   ، 1    لد ج    ن؛ ي  حس   ، ي   غالم       ترجمه
   .    پالنك      ماكس       الدول   ن ي ب

  .بيراميرك انتشارات  :     تهران ،5 چ ،3 ج ،معين فرهنگ ،)1362 (محمد معين، .20
، مركـز   نظرات حقوقدانان كشور در خصوص مصونيت پارلمـاني       ،  )1380 (محمد ديس ،يهاشم .21
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